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Washingtonas. — Office of 
Defense Mobilization savo me
tų ketvirčio apyskaitoj prezi
dentui pranešė, jog turi būti 
atsisakyta nuo plano ligi galo 
metų panaikinti plieno sunau
dojimo kontrolę, nes dėl strei
ko plieno pradeda truk .i. Nors 
nuo Korėjos karo pradžios 
plieno gamyba buvo žymiai pa
didėjusi, tačiau streikas visus 
tos srities laimėjimus pavertė 
niekais. Nuo praėjusio trečia
dienio turėjo būti susiaurinta 
— o kai ko net visai sustabdy
ta — gamyba municijos, tan
kų, karinių automobilių, kilno
jamų tiltų, minų gaudytojų ir. 
lėktuvų ratų.

Jei streikas ilgiau užtruks, 
dėl plieno stokos j savaitę su
mažės 20 milijonų gamyba ir 
konservų dėžių, nes trūksta 
skardos.

įmonės, kurios gamina auto
mobilius, žemės ūkio mašinas 
bei kitus plieno gaminius, pri
verstos gamybų vis mažinti ir 
atleisti vis daugiau darbinin
kų.

Buvo dėta pastangų, kad 
10 ar 12 plieno fabrikų, kurie 
gamintų tik karo reikalams, 
dirb*ų ir toliau. Tačiau toj sri
ty dar nepasiekta jokio susita
rimo. nors ir įmonių savininkai 
ir darbininkai pareiškė esą pa
siruošę kariniams reikalams

Paskelbta apie A.
Pauker pašalinimą

Viena. — Rumunijos oficiali 
žinių agentūra pas
kelbė, jog dar neseniai buvusi 
tikras Rumunijos diktatorius 
Anna Pauker pašalinta iš už
sienio reikalų ministerio parei
gų. Ji apkaltinta antimarksis- 
tinėm tendencijom. Pažymėti
na, jog A. Pauker ilgus metus 
už komunizmą yra sėdėjusi ka
lėjime, savo vyrą ji pati jskun- 
džiusi už trockizmą ir jos sū
nus žuvo kovodamas už Sovie
tų Sąjungą. Seniau ji buvusi 
tokioj Stalino malonėj, jog bet 
kada galėjo jam skambinti te
lefonu. Prie jos sulikvidavimo 
esą prisidėję ir tai, kad ji žydė. 
Sovietai dabar esą nusistatę, 
kad vienos tautybės atstovai 
neužimtų daug atsakingų vie
tų. Be to, ji savo tėvą rabiną 
prieš porą metų išsiuntė į Izra
elį, kas buvę jai palaikyta aiš
kiu žydišku nacionalizmu ir 
daugiau branginamu tautinės 
žydų valstybės, negu “liaudies 
demokratijos.”

Liepos mėnuo 
būsiąs karštas

VVashingtonas. — Nors pra
ėjęs birželio mėnuo buvo JAV 
jau neįprastai karštas, tačiau 
metereologai pranašauja, kad 
ir liepos mėnuo pasižymės 
karščiais. Paskutinėmis dieno
mis buvo įsiveržusi šalto oro 
banga iš polarinių sričių, dėl 
ko oras kiek atvėso. Bet dabar 
artėjanti karšto oro banga, ku
rios spaudimas neįeisiąs įsi
veržti šaltesniam orui. todėl 
lauktina esą didelių karščių.

. KARŠČIAI IR EI'KOPOJE
Londonas. — Europoje pas

kutinėmis dienomis viešpatau
ji dideli karčšiai. Italijoj jie 
pasiekė apie 100 laipsniu. Bei 
gijoj, vakarinėj Vokietijos da
ly ir Austrijoj taip pat pasiekė 
per 90 laipsnių. Italijoj nuo 
karščių jau mirė 19 žmonių. 

gaminti. 90'; atsargoj esančio 
plieno yra skiriama karinei 
gamybai, bet tai klausinio ne
išsprendžia. Nuo karo pradžios 
metinė plieno gamyba buvo pa
kilusi nuo 100 milijonų tonų 
ligi 112 milijonų, tačiau dėl 
streiko šiais metais plieno ga
myba bus mažesnė kaip pra
ėjusiais metais.

Taip pat dėl plieno pramonės 
streiko sustojo darbas geležies 
kasyklose ir rūdos pervežimo 
darbininkai liko be darbo. Tad

Cuatro Vientos aerodrome, ne
toli nuo Madrido, vyksta lėktu
vų varžybos, kuriose dalyvauja 
]» kraštų lakūnai.

Mossadegh vėl 
vyriausybės galva

Teheranas. — Irano parla
mentas didele balsų dauguma 
ministeriu pirmininku vėl iš

rinko ligi šiol vyriausybės 
prieky stovėjusį Mossadegh. 
Jis pagarsėjo tuo, kad pravedė 
Irane naftos nacionalizaciją ir* 
privertė išvykti anglus. Tačiau, 
naftos įmonėms nustojus veik
ti, Iranas, nebegaudamas iš 
naftos pajamų, yra atsidūręs 
bankroto pavojuje. Tarnauto
jams. darbininkams ir kariuo
menei nėra iš ko mokėti atly- 
minimus. Kaip Mossadegh nu
mato iš tų sunkumų išeiti, ligi 
šiol nėra jokių duomenų. Ban
dymai patiems pardavinėti 
naftą iraniečiams visiškai ne
pasisekė.

Konfliktas dėl 
tanklaiviy

Kopenhaga. — JAV pareiš
kė Danijai protestą, kad ji sta
to Sovietams tanklaivius, ir 
pažymėjo, jog dėl to gali būti 
Danijai nutraukta karinė para
ma. Sovietams statymas tank
laivių, kurie taip pat yra ka
riniu atžvilgiu reikšmingas da
lykas. yra nusižengimas Va 
karų kraštų sutarčiai, kad ka
rinės svarbos dalykai negali 
būti Sovietams parduodami.

Dėl šio protesto Dani oj yra 
kilęs didelis susijaudinimas, nes 
danai bijo prarasti JAV para
mą, o kartu ir vengia supykinti 
Sovietus. Jie dabar aiškina. iog 
tie laivai pastatyti pagal ’94<" 
m. sudarytą sutartį, kad dar 
nebuvo draudimo Ševiotams 
pardavinėti karinės svarbos 
dalykus. Dėl to tie laivai 
Sovietams turį būti atiduoti. 
Vienas jų jau yra net periodas 
Sovie'ų įgulos. Tačiau ir pačiu 
danų tarpe nėra vienos nuo
monės. kaip šiuo atveju reikia 
pasielgti. Dėl to kabinetas susi 
renka skubaus posėdžio, kuria
me bandys klausimą išspręsti. 

ateinančią žiemą gali pritrūkti 
perdirbimui rūdos, kai užšals 
didieji ežerai ir sustos vandens 
keliu transportas.

Savaitgaly žuvo 477 
asmenys

New Yorkas. — Pagal ver 
tinimus praėjusį trijų dienų 
savaitgalį JAV 40 milijonų au
tomobilių su 90 milijonų asme
nų pravažiavo 5 miliardus my
lių. taigi apie 200,000 kartų ap
link žemės rutulį. Todėl ir žu
vusiųjų skaičius šį savaitgalį y- 
ra rekordinis — 273 asmenys 
— žuvo susisiekimo nelaimėse. 
Bendras žuvusiųjų skaičius pa
siekė 477. iš kurių 151 prigė
rė. Likusieji žuvo kituose nelai
minguose atsitikimuose.

“l’NTED STATĖS” NAUJAS 
GREIČIO REKORDAS

Iš pirmoj savo kelionėj esan
čio naujo JAV jūrų milžino 
“United Statės” pranešama, 
jog neabejotina, kad jis pa
sieks naują okeaninių laivų 
greičio rekordą. Jis jau pasie
kė ligi šiol dar nebuvusį 36,17 
mazgų į valandą greitį, ir ma
noma. jog kelionę į Europą at
liks 11 ar 12 valandų greičiau, 
kaip 1938 m., pasiekdama grei
čio rekordą, atliko “Queen 
Mary”, vidutiniškai pasiekusi 
32.04 mazgų į valanda Trečią 
plaukimo dieną “United Sta
tės” nuplaukė 814 mylių. 36 
mazgai yra maždaug 42 sau
sumos mylios. "United Statės” 
yra 53.000 tonų.

STIPRINAMA JAV IR BRAZILIJOS
DRAUGYSTE

Kio <lc Janciro. — Tęsdamas 
JAV akciją, kad turi būti į 
prieškomunistinę laisvųjų tau-

SOVIETAI ŠVEDU NOTĄ 
ATMETfi

Stockholmas. — Švedų pro
testo notą, kad Sovietų atsto
vybės nariai veikė su šnipais. 
Sovietai atmetė. Maskva tvir
tina. jog jų atstovybės nariai 
su tuo dalykus neturėję jokio 
reikalo. Kaltinimas esą tetu- 
rįs tikslo gadinti gerus kaimy
ninius santykius. Dėl to nesą 
pagrindo reikalauti, kad atitin
kami Sovietų valdininkai būtų 
nubausti. Tačiau, kaip švedai 
pažymi, visus dabar inkrimi
nuojamus buvusius savo atsto
vybės tarnautojus Sovietai iš 
anksto iš Švedijos atšaukė, dar 
bylai neprasidėjus.

Kad ir po nepasisekusiu Korėjos pa.iatibu <lr b«l posėdžiu, delegacijų nariai neatsisako iIu.mioo 
grafuoti. Viršuje Jungt. Tautu delegacija (ii kairė* j deginę): gen. II. K Lee. gen. VV. K. flarrison 
adinir. R. E. Libby, gen. F. C. McConncl. Apaėioje— komunistai: pulk. ( hang. adtn. Kini VVon Mu. gen. 
Izr Sang Jo. gen. Ilseish. pulk. Tsai.

Berlynas. — Bėgimas iš so
vietinės Vokietijos zonos vis 
didėja. Sovietams sustiprinus 
kitur sienos apsaugą, ypač pa
daugėjo pabėgėlių į vakarinę 
Berlyno dalį. Praėjusio mėn. 
laikotarpy pabėgimai* pagausė
jo 70% ir pasiekė 7657 asme
nis. Norėdami užkirsti bėgi
mams kelią, Sovietai ir apie 
vakarinę Berlyno dalį sudaro 
mirties zoną, kirsdami me
džius, bei krūmus ir naikinda
mi visa, kas palengvina slaptą 
perėjimą į Vakarus. Taip pat 
apsunkinamas leidimų gavimas 
apsilankymams vakarinėje Vo
kietijos ir Berlyno dalyje.

KORĖJOS FRONTE

Seulas. — Laikinai pagerė
jus orui, kovos vėl buvo pagy- 
vėjusios. Sąjungininkų oro pa
jėgos sunaikino tiksliai nepas
kelbtą, bet — kaip nurodoma 
komunikate — didelės karinės 
svarbos taikinį prie Sakchu, 
kurisi yra ^os septynios mylios 
nuo neseniai sunaikintų Suino 
elektros jėgainių. Sakchu via 
labai svarbi geležinkelio stotis, 
per kurią eina traukiniai iš 
Mandžiurijos. Iš pakilusių Sak
chu ginti 115 komunistų kovos 
lėktuvų sąjungininkai 12 nu
mušė. Apie pačių sąjungininkų 
nuostolius nepranešama.

• Sausumos fronte komunistai 
bandė puk>-v*«karinėje dalyje 
prie vadinamo Old Baldy, ta
čiau su dideliais nuostoliais tu
rėjo trauktis.

Orui vėl pablogėjus, kovos 
vėl beveik visiškai aprimo.

tų akciją įtraukta ne tik Euro
pa ir Azija, bet ir Pietų Ame
rika. Brazilijoj apsilankė Val
stybės Departamento sekreto
rius D. Achesonas. Savo lanky
mosi metu Achesonas Brazili
jos senate pareiškė, jog JAV 
ir Braziliją sieja glaudaus drau
gingumo ryšiai, nes abu kraš
tai yra amerikietiški geriausia 
to žodžio prasme. Kai kitur yra 
naudojami seni smurto meto
dai, Amerikos tautos savo san
tykius tvarko draugiškais pasi
tarimais.

Taip pat Achesonas pasakė 
kalbą ir Brazilijos palamente, 
kurioje iškėlė reikalą imtis 
bendrų pastangų laisvei išlai
kyti.

RESPUBLIKONAI
Chicaga. — Čia susirinko

respublikonų partijos konfe
rencija. kuri nominuos partijos 
kandidatą ateinantiems prezi
dento rinkimams. Tarp Eisen- 
hovverio ir Tafto vyksta labai 
įtemptos varžybos. Skelbiama, 
jog šiuo metu Taftas savo pu
sėj jau turįs 533 balsus, o Ei 
senhovveris 427. Nominacijai 
reikia 604 balsų. H. E. Stas- 
sen, atrodo, mažiau turi gali
mybių laimėti, bet akcija tebe
varo. Taip pat kai kurie atsto
vai pasiryžę iškelti gen. Mac- 
Arthuro kandidatūrą, jei ne
praeitų nei Taftas, nei Eisen- 
hovveris. MacArthuras remia 
Taftą .

Prieš sprendžiant kandidato 
į prezidentus nominacija, dai 
turi būti išspręsta 98. ginčija
mų atstovų klausimas, nes kai 
kur buvo išrinkta po dvi dele
gacijas — Tafto ir Eisenhoue- 
rio šalininkų.

Tuo pat laiku respublikonų 
partijos programos pakomisė 
paskelbė, jog priimtas užsienio 
politikos programos projektas, 
kuriam pritaria abu svarbiau
sieji pretendentai į prezidentus 
— Taftas ir Eisenhovveris. Ta 
me projekte esą keliama, kad 
savo Azijos reikalų tvarkymu 
dabartinė JAV vyriausybė ka
rą Azijoj tiesiog išprovokavusi. 
Respublikonai savo užs. politi
kos programoj reikalauja ben
dros garantijos, kad JAV su 
kitais antikomunistiniais kraš- »
tais imsis priemonių prieš kiek
vieną komunistų agresiją. Taip 
pat turį būti sustiprintos 
Jungt. Tautos, kad jos galėtų 
savo uždavinius atlikti. Pas-

merkiama ir tam ‘ikros d i!ys 
Jaltos. Teherano ir Potsdamo 
susitarimų, kurie prisidėję prie 
kai kurių tautų paveržimo. 
Respublikonai toliau dar nu 
mato semti Sovietų paver rlu 
tautų pastangas išsilaisv iati ir 
žada joms paramą. Daba, tiriel

vyriausybei respublikon u : 
kiša, kad jos ūkines ir karuic.

priemonės komunizmai - sa 
kyti buvę neveiksmingos ii ka.i 
padaryta klaida pakankamai 
neparemiant kirui nacionalistu, 
ners kongresas tam p.- ier. oni . 
ir buvo paskyrę'.

PARTIJŲ KONVENTAMS 
PO $250,000

Chicago. — Chicago šį mė
nesį JAV likimą lemia. Pirma
dienį prasidėjo respublikonų 
konventas. Liepos 21 d. prasi
dės demokratų. Respublikonų 
suvažiuos 2412 atstovų. de
mokratų 1576. Kelionės išlai
das apmoka patys atstovai, 
bendrosios konvento išlaidos 
apmokamos partijų. Abidvi 
partijos tam skyrė po 250.000 
dol. Viena tik salė dienai kaš
tuoja 6500 dol.. o posėdžiai 
truks po savaitę. Suvažiavimai 
perduodami per televizijas ir 
pro 17'L> milijonų aparatų ga
lės būti sekami posėdžiai. Da
lyvaus 1500 spaudos atstovų ir 
135 savaitinių filmų apžvalgi
ninkų.

— Senato vidaus saugumo 
komitetas, ištyręs O. Lattimore 
veiklą, priėjo išvados, kad Lat
timore sąmoningai padėjo So

vietams.

Abu svarbiausi ir smarkiausiai tarp savęs kovojantieji respublikonu 
kandidatai nominacijai i prezidentus — viršuje gen. I) .Eisenhoweris 
su žmona ir jo rinkiminės kampanijos vedėju senat. Lodge, apaėioje 
— senat. R. Taftas su žmona, kuri nė ligos nežiūrėdama dalyvauja 
rinkiminėj kovoj.

siCIUvtos ŽINIOJ
• Meksikoj vyks:a prezidento rinkimai, kuriu metu pirmauja 

vadinamos revoliucine partijos kandidatas A. Ruiz Cartines. Rin
kimai vyksta ramiai.

• Senato ir atstovų rūmų ūkio reikalų komitetai liendrame 
memorandumo nurodo, jog artimiausių 6-12 mėn. laikotarpy 
lauktina 1—3*3 kainų pakilimo.

• Maskva pradeda sustiprintai spausti Iraną. “Pravda" s’.ei 
bia. kad Iranas vis labiau paverčiamas amerikiečių karine ba
ze ir kad Irano karinės paėgos esą telksimos prie Sovietų sie
nos. šie kaltinimai yra keliami kaip tariama grėsmė Sovietams.

• Iš Rumunijos iš‘remti trys italai pranešei, kad Sovietai a- 
bai stiprina Rumunijoj savo įgulas. Esą duimenęų. kad Sovi 't u 
gali Rumuniją įjungti j Sovietų Sąjunga kaip naują savo respub
liką.

• Vokiečių pareigūnai pareiškia, jog dervb įse su Izraelio atst > 
vais Haagoie pasiekta žymios pažangos dėl atlyginamo žvduns 
už jiems Hitlerio padarytas skriaudas >r tikimasi ateinančio-; s.i 
vaitos būvy pasiekti galutinio susitarimo.

• Vakarų Vokieti os v yriausv-bė paskelbė, k‘d • ->s tu»m" •• 
duomenimis lenkai ligi šiol tebelaiko nepaleidę 100.000 vokie'ių 
karo belaisviu. nors jau ašturi metai, kaip karas na s :’n

• Graikai vėl iškėlė reikalavimą, kad Kipro sala hutu pri
jungta prie Graikijos. Anglai su tuo nenori sutikti, dė to buvo 
suorganizuotas dviejų valandų protesto streikas

• Tarptautinės Laisvųjų Darbo Uni ų Sąjungos gen. sekreto
rius pareiškė, jog artimu laiku Berlyne susirinks Atlanto Sąjun
gos kraštų darbininkų unijų konferencija, kuri apsvarstys laisvo
jo pasaulio gynimo nuo komunistinės agresijos klausimus.
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AKYS VĖL TIES BALTIJOS 
KLAUSIMI

.veicaru spauda apie švedų lėk 
\ apstybių likimą ir

Sovfeai nušaudami švedų 
lėktuvus, iš naujo atkreipė Eu
ropos spaudo* aki.' į Baltiją. 
Kaip švedų lėktuvai ieškojo po 
Baltijos vandenis savo pašautų 
draugų. taip -pa.’l*. meta 
šviesos pluoštus į politines mig
las ties Baltijos jūra.

Šveicarų “Basler Nachrich 
ten” birželio 1S d. rašo, kad 
švedų lėktuvų nušovimas. So
vietų savivališkai praplėsta so
vietinių vandenų zona iš 3 jū
ros mylių iki 12 ir kiti sovieti
niai karingos isterikes reiški
niai rodo
Sovietų siekimą Baltijos jūrą 
laikyti sovietine jūra —“mare 

nostnim". “man* dausom”.
Teoriškai prieš dvejus metus 

mėginęs tarptautinės teisės 
specialistas S. V. Molodcovas 
įrodinėti, kad Baltijos jūra 
priklausanti tik ją supantiems 
kraštams. Praktiškai .ją nori 
padaryti priklausomą tik sau 
patiems. Esą prievarta okupa
vę Baltijos valstybes, kurios 
«avo okupaciją šio u* <n*->no ri
minė jo dvyliktą kartą. Sovietai 
pasiskubinę sukurti raudonąjį 
laivyną. įtvirtinti pakraščius, 
kad Baltijoje dominavimą už
sitikrintų

“Die Tat" hirže-io ’7 i. at
kreipė dėmesį ; faktą, kad So- 
vietai buvę ypatingai nervingi 
birželio mėnesį, nes jie turėjo 
jūrų manevrus, kuri tose turėjo 
būti išmėginti nauji ginklai.

Tas pat laikraštis birželio 19 
d sustoja prie fakto, kad lėk
tuvas buvo nušautas prie Da
gne salos. į šiaury, šita sala 
estiškai vadinasi Hiiumaa. Tai 
reiškia Milžinų sala
Kokie ten milžinai toje Milžinų 

saloje šiandien sėdi.
laikraštis sumini smulkiau: 
Paldiski. kiek į šiaurę nuo Mil
žinų salos. Haapsalu. ties Miš 
žirni sala, turi povandeninių 
laivų bazes ir k t. o laivu uos
tus. Iš abiejų salų — Hiiuma 
iDagoei ir Saaremaa tOeseD 
gyventojai yra iškelti, ir salos 
paverstos nenuskandinamais 
lėktuvnešiai'. Jie yra pakeliui 
į Švedijos sostinę apsaugo
ja taip pa’ įplaukimą į Rygos 
įlanką. į Botnijoc įlanką, vai
tus į Leningradą

Toliau laikraštis primena, 
kad 1940 m. sulaužydama su
tartis ir užimdama Baltijos 
kraštus. Sovietų Sąjunga aiš
kinosi. jog Baltijos pakraščiai 
jai būtinai reikalingi savisau
gai. Tačiau iš tikrųjų — atsa
ko laikraštis — Rusijos istorija 
rodo, kad niekada Rusija ne
buvo užpulta iš Baltijos jūros. 
Net Napoleono ir Hitlerio lai
kais Baltijos jūra tebuvo ant
raeilės reikšmės. Kas kita su 
Juodąja jūia. Sovietų jėgų iš

tinu*. Sovietą planus, Baltijos 
Trumuno laišką

dėstvmas Pabaltijyje kam tik 
rodo, kad

Sovietu Sąjunga yra pasiruo
šusi ne apsaugai, bet agresi ai 

prieš Skandinaviją
To fakto akivaizdoje laikraš

tis nukreipia akis į Baltijos 
valstybių likimą tarptautinėje 
opinijoje:

"Dėl to juo labiau tenka nu
stebti. kad vakariniai sąjungi
ninkai ligi šiol pražiopsojo už
sistoti už Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos teises. Tiesa, jos nie
kada nepripažino de jure trijų 
valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Ir šiandien tebeveikia 
Londone bei Washingtone tų 
valstybių pasiuntinybės, o taip 
pat katalikiškosios Lietuvos at
stovas prie šv. Sosto. Bet fak
sas. kad šitos trys valstybės y- 
ra vienintelės po antrojo pa
saulinio karo nutrintos nuo že
mėlapio. nors jos šito žiauraus 
likimo iš visų yra mažiausiai 
nusipelniusios. nes jos nesikišo 
į didžiųjų biznį ir stengėsi lai
kytis garbingai — per daug 
garbingai! — neutralumo; jos 
būtų turėjusios priversti pa
saulio opiniją daugiau pagalvo
ti. nei tai įvyko.

"Atsitiktinumas — o gal tai 
jokis atsitiktinumas—panoro, 
kad birželio 14 dieną minimas 
1941 m. birželio 14 d. genoci
das (tada prieš pat vokiečių su 
rusais karą buvo masinės de- 
portacijos) sutaptų su naujai
siais Sovietų piratiškais žygiais 
Raitijoje. Kaip tik dėl to

prezidento Tnimano simpatijos 
raštas, kurį .jis pasiuntė baltu 
emigracijai Vakaruose. gauna 

didesnio svorio ir aktualios 
reikšmės

"Jis atkreipia iš naujo dėme
sį į baltų emigraciją. į šimtus 
tūkstančių estų, latvių, lietu
vių. kurie su visais savo cent
rais — Švedijoje. Vokietijoje. 
Anglijoje. JAV — dirba su vi
su rūpestingumu ir atsakomy
bės pajautimu tam. kad pasi
ruoštų grįžti į prarastuosius 
kraštus. Kaip jaudinantis bal
tų ir kitų Rytų Europos trem
tinių pavyzdys neatsisakyti 
niekados nuo pasiryžimo grįžti 
į savo tėvynes buvo ir "'.Vil- 
liamsburgo deklaracijos 1952" 
birželio 12 dieną pasirašymas. 
Žinoma, pažadas grįžti į tėvynę, 
nuversti tironiją ir atstatyti 
žmogaus tieses tuo tarpu yro 
tik žodis. Bet kas pažįsta stip
rias gyvybingas jėgas. f kurios 
šiandien veikia tarp baltų ir 
k’tų Rytų europiečių emigra
cijos. tam aišku, kad ateis die
na žodį paversti veiksmu.

‘"Kada niekas nežino. Bet 
suomiškas estų atkaklumas, 
latvių paslankumas ir lietuvių 
archaiškas suaugimas su savo

praeitimi šitas tris tautas per 
du tūkstančiu metų gelbėjo iš 
nėlrimių. kurios buvo tiek pat 
pikti kale :r šiandieninė. Gal 
būt. rfne.ps pagaliau dčmc'ku 
Vak i ’V.rc a į savo išt ki
miai' . - ta .t: s ši arčio. ku
rios jai pe’e.ronstruo a. kaip 
tau < 1. ".. ' a nežuvusio-, nors
jos ' ’ 1 1 um Ir galvis.' ne
didi

“V.o lie ■ 'kung" brželio 20 
d. š a t” trijų baltiškų įvy
kių — lėk ’.’vu nušovimo, bir
želio 1 1 d r Trumano laiško— 
priju 'gir dar ir ketvirtą, iš 
kuriu vi ų drauge galima da
ryti Išvada dėl visos Baltijos 
problemos. Būtent: kad

Šova* ''ii reh.-sęa’i pakęst* .‘r 
suomių nepriklausomybės

E*ą suomiai surengė pirmu 
sykiu po karo kariuomenės 
dieną Mannerheimo gimimo 
metinėje sukaktyje. Pakvietė

ir Sovietus bei jų satelitus. Bet 
Sov < tai ir satelitai pakvietimus 
grąžinę, ir jų kėdės šu.i ės 
metu Hivusios tuščios. To na
gam. Sovietų radijas ir spauda 
puolusios Suomi ą. kad

Suomi i:’ g.jztanfi a’.i prie ! a 
pitalistinės karo polit kos ir 
s*ov nt* prieš draugiškumo tarp 
Suomijos ir Sovietų Sąjungos 

pakto nutraukimą.
Iš kitos pusės tas pats laik

raštis primena prezidento Tru- 
mano laišką paba' iečiams. ; r 
brėžia prezidento įsitlk nlmą. 
kad netolimu laiku jie vėl tu
rėsią savo nepriklausome!*?. Iš 
čia laikraštis daro išvadą, kad 
JAV dėlto taip “kietai užsispy
rusi pripažinti neegzistuo an- 
čias praktiškai Baltijos valsty
bes. kad jos nori sau pasilaiky
ti teisę kalbėtis dėl Baltijos li
kimo.

KODĖL PABALTIECHJS
LIKVIDUOJA TYLIAI

San
rusų 
"Naše 
kelbė
bėgusiu Sovietų 
Pasikalbėjimo ištraukas

vi-

filtrui, lai- 
išdavikų la-

visų lauty-

Atvykdamas i New Yorko uostu didžiau'ia* iki šauly okeaninis laivas, anglu Vįueen ft.iz.abet h. svei
kina naujaji jūrų milžinu l nited Statės <prei kranto tie* paveikslo viduriu). Naujausias ir didžiausias 
JAV keleivinis iaivas pirnion savo kelionėn j Europą išplaukė liepos 3 d.

DĖMESIO!
Sekmadieny birželio S d.. So. Bostone. Įvyko LDS Cent

ro Valdy bos susirinkimas. VaMyba nutarė LOS 1952 m. 
Seimą šaukti rugpjūčio 21 ir 25 dd. šv. Kazimiero lietuviu 
parapijoj. AVorcrster, Mass. A Pekižius. finansų sekretorius, 
buvo Įpareigota* nuvykti i AVorcester ir pasitarti su tos pa
rapijos klebonu kun. A. Petraičiu Seimo reikalu. A. Peldžius 
buvo nuvykęs ir. pasitaręs, praneša, kad kleb. knn. A. Pet
raiti* Seimui numatytas dienas užgvrč ir pažadėjo sudary
ti seimo Rengimo Komisi ją iš UIS 7 kuopos.

L D S S E I M A S
prasidės iškilmingomis šv. mišiomis sekmadieni, rug

pjūčio 24 d.
UIS Centro Valdyba kviečia an*kričnis ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūly mu* organizacijos gero
vei kelti.

į Kiekviena I.I>S kuopa gali išrinkti ir Įgalioti i Seimą
po vieną atstovu. Kuojios. kurios turi daugian kaip 10 na
riu, gali išrinkti po vieną atstovą nuo kiekvienų 10 nariu. 
Apskričiai gali išrinkti po du atstovus. Atstovai tari gauti 
Įgaliojimu* *u kuojų** ar apskritie* Dvasios A ado. Aaldy lx*s 
pirmininko ir raštininko parašais.

Pirmadienio rytą, nigpūčio 25 d. šv. Kazimiero pz.rap. 
bažnyčioje bu* atnašaujamo* šv mišios už gyvus ir miru
sius LDS nariu*.

Norintieji gauti daugiau žūnu apie Seimą rašykite sek- 
i retorini adresu: M R. A. F. KNEIŽYS. 50 (ottage Street. 

X<»rw<exl. Mass.

Francisio leidžiamas 
emigrantų laikraštis 
Vremia” Nr. 19 pas- 
pasikalbėjimą su pa- 

karinir.ku.
a-

pie nuotaikas Sovietų Sąjun
goje čia pakartojame Red. 
Klausimas: Ar visi, kurie bu

vo deportuoti j Vokietiją, iš 
Rusijos, bet kurie paskui re- 
patriavo. atsidūrė namie?

Atsakymas: Ne. Toli ne
si. Repatriavusių daugumas, 
kurie nesugebėjo apdumti akių 
“SMERŠo” I smert špionam— 
mirtis šnipams yra ypatingas 
saugumo skyrius > 
komi specialiuose 
goriuose.

Klausimas: Ar 
bių

Atsakymas: Ne, ne visų.
Daugiausia repatriantų grįži į 
Lietuvą. Estiją ir Latviją. Ne 
vienas nesugrąžintas į Krimą 
ir Kaukazą.

Klausimas: Iš kur tamsta 
tatai žinai?

Atsakymas: Po karo kelis 
kartus buvau atostogose, o taip 
pat turėjau porą komandiruo
čių.

Klausimas: Ar Sovietų Są
jungos gyventojams žinoma, 
kad Vakarų Vokietijoje dar 
yra daug soivetinių piliečių?

Atsakymas: J kiekvieną ka
riuomenės tarnautoją, grįžusį 
namo, kreipiasi daugelis su 
klausimais: “Ar dar daug liko 
mūsų išdavikų vakarinėj Vo
kietijoj?" Švelniau išreikšti sa
vo klausimo jie negali — pavo
jinga. Po karo centrinė valdy
ba rinkti informacijoms apie 
dingusius be žinios padarė di
delę klaidą. Apie kai kuriuos 
buvo paskelbusi, kad jie žuvę. 
Ir staiga tie žmonės arba su
grįžta arba atsunčia laiškus sa
vo giminėms. Dabar valdžios 
pranešimais niekas nebetiki. 
Neperdėdamas pasakysiu, kad 
kiekvienam kaime, kiekvienuo
se namuose tiki, kad ncgrjžu- 
sieji po karo tebėra gyvi ir pa
sislėpę Vokietijoje. Laikraščiai, 
kuriuose pasirodo Erenburgo 
ar Zaslavskio feljetonai apie 
vadinamuosius ‘-išretintuo
sius" (DP>. suskaitomi iki sku
telių.

Klausimas: Tamsta suminė
jai Krimą. Sakyki, kokis liki
mas totorių, kurie tarnavo So
vietų armijoje?

Atsakymas: Krimo totoriai 
buvo pašalinti iš pareigų ir į- 
skaityti j atsargą dar karo mo
tais.

Klausimas: Kas tamstai dar 
žinoma apie sovietinį genocidą

Atsakymas: 1941 m. rugpjū
čio mėn. slaptu įsakymu buvo 
pavesta sekti karius, kilusius iš 
vakarinės l’krainos ir Gudijos 
rajonų. Paskui uždraudė skirti 
juos į sargybas. Po mėnesio 
juos visus iš veikiančios armi
jos perkėlė į užnugarį (su pu
siau kalimo režimui. Karo 
pabaigoje jiems vėl leido daly-

vauti veikiančioje armijoje. 
Klausimas: Tai karo metu, 

prieš karą?
Atsakymas: Prieš karą, pra

dedant nuo 1939 metų, buvo 
panašiai elgiamasi su graikais, 
armėnais, italais, korėjiečiais... 
Jiems buvo uždrausta įstoti į 
specialines mokyklas, jų nepri
imdavo darbams į karinę pra 
monę. Visokiais pasiteisinimais 
jų neprileisdavo į vadens trans
portą ir šalindavb iš žuvinin
kystės. Trumpu laiku tarp loc
manų. kilusių iš Odesos. Ker- 
čės. nebeliko nė vieno graiko.

Klausimas: Kuo paaiškinti, 
kam taip buvo viešai skelbimas 
kalmuku, totorių ir kt. sunaiki
namas? Anksčiau juk tokius 
dalykus atlikdavo tylomis.

Atsakymas: Dar prieš karą 
buvo pripažinta.- kad šitos tau
tos nuolatos išmiršta, negalė
damos pii-siderinti prie kolek
tyvinės sistemos. Tyrų ir kai
menių vaikams buvo ankšta 
sovietiniame narve. Jaunimas 
pasirodė konservatyvesnis už 
senius. 19941 2 metų pralaimė
jimai buvo tik priekabė likvi
duoti šitoms ‘nenerikalingoms" 
tautybėms. Be to. oficiali likvi
dacija buvo viešas įspėjimas ki
toms tautoms, kas jų laukia ki
to karo atveju.

O

Klausimas: O kaip gi šu Bal
tijos respublikomis, kurios sa
vo pajėgomis sulaužė sovietinę 
valdžią dvi dienas prieš atei
nant vekieičams? Kodėl juos 
paliko?

Atsakymas: Tai būtu atsilie
pę į skandinavų ‘neutralitetą”, 
kuris sovietinei valdžiai labai 
naudingas. Dėl to čia veikia lė
tai ir ty liai.

LRKSA 58 SEIMAS NEW YORKE
Gausus ir gerai pavykęs LR

KSA seimas įvyko X-?w Yorke. 
Statler viešbutyje, užtrukęs 
keturias dienas, prasidėjęs o.. - 
želio 30 d. ir baigęsis liepos 3 
d. Liepos 2 dn. ten pat ivvko 
banketas. Vakarienės progra
mos vedėjas buvo P. Mąčiuiis.

Garbės svečiai buvo: prel. P. 
Juras, prel. J. Balkūnasi kun. 
J. Aleksiūnas. kun. dr. M. Ra-

M A N H ATT A N -BKON X LIETI VIA MS

lie-
Ši

Antroji Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė New 
Yorke įsikurs sekmadienį, 
pos 13 d.. 12-tą valandą,
apylinkė apims visas lietuvius, 
gyvenančius Manhattan ir 
Bronx. Organizacinis susu inki- 
mas įvyks Aušros Vartų Para
pijos salėj. Broome St:, prie 
Holland Tunnel, New Yorke.

Ber/h .;o- 
apjungs visus 
vius. kuriems 
palaikymas ir 

at
bus 

lietu
viškos veiklos Amerikoje. To
dėl svarbu, kad kiekvienas su
augęs lietuvis įsirašytų į šią 
reikšmingą, patriotinę organi
zaciją.

Amerikos Lietuvių
menė netrukus 
Amerikos lieti 
rūpi lietuvybės 
Lie uvos nepriklausomybė- r 
gavimas. Bendruomenė 
centrinis punktas visos

Prieš kelias savaites sėkmin
gai susiorganizavo Brook.yr.o 
lietuviai. Dabar gi. liepos 13 
bus proga Manhattan ir Bronx 
lietuviams suvažiuoti, arčiau su 
šia nauja organizacija susipa
žinti ir išsirinkti šiai apylnkei 
valdybą. Tad kviečiame visus į 
Aušros Vartų Parapijos salę, 
ateinantį sekmadienį. 12-tą vai.

N. Y. L. Bendruomenės 
Organizacinis Komitetas

KUNIGŲ VIENYBES SUVAŽIAVIMAS
šiemet šaukiamas liepos 22-23 
dd.. TT. Pranciškonų vienuoly
ne Kennebunk Port. Maine. 
Vienuolyno viršininkas mielai 
sutiko priglausti ne tik patį su
važiavimą, bet ir visus suva
žiavimo dalyvius, parūpinant 
jiems nakvynę, maistą ir kt.

Visi lietuviai kunigai iš JAV 
ir Kanados maloniai kviečiami 
suvažiavime dalyvauti. Čia tu
rėsime progos pasvarstyti ak
tualiuosius pastoracijos reika
lus. o taip pat pasidžiaugti gra
žia Maino gamta ir ramiu At
lanto

Gerbiamieji kunigai prašomi 
iš anksto pranešti namų virši
ninkui (Father Superior. 
Franciscan Monastery. Kenne
bunk Port. Me.) apie dalyvavi
mą suvažiavime, kad iš anksto 
galima būtų sutvarkyti nakvy
nės ir kitus suvažiavimo rei
kalus.

Suvažiavimo programa bus 
išsiuntinėta kiekvienam asme
niškai.

STUDENTAMS ŽINOTINA
Liet. Studentų S-gos centri

niams organams išrinkti komi
sija — R. Rauchaitė. L. Trima
kas ir E. Zobarskas — atlikus 
visus formalumus rinkimams 
korespondenciniu būdu praves
ti. šiuomi skelbia, kad į L. S. 
S-gos Centro Valdybą išrinkta 
Vyt. Kavolis. Julius Šmulkštys, 
R. Ošlapas. R. Mieželis. L. Gri
nių-. D. Kamarauskaitė. A. 
Kū'telis. J Revizijos Komisiją— 
V. Lapatinskas. V. Germanas, 
A. Kriščiūnaitė. Garbės teis
man — V. žvirzdys. K. Ostrau
skas ir V. Banelis.

Rinkiminė Komisija naujai 
vadovybei linki sėkmes neleng
vose jų pareigose.

žaitis. K. Krušinskas, L. Simu
tis. konsulas J. Budrys, kun. 
J. Baltusevičius. V. Kvetkus, 
kun. I. Albavičius. kun. P. Cini
kas ir T. V. Gidžiūnas. OFM. 
Kalbas pasakė prel. P. Juras, 
gen. konsulas J. Budrys, dr. A. 
Trimakas. L. Šimutis ir prel. J. 
Balkūnas. Meninę p’-ogranią 
atliko daininkas A. Vasiliaus
kas. Julija RajauskaUė-Sušienė 
ir dainininkė Roma Vilčinskąi- 
tė.

Aptarus visus aktualiuosius 
reikalus, buvo primtos kai ku
rios konstitucijos pataisos, jau
nimo. Lietuvių Bendruomenės, 
knygų leidimo ir Pabaltijo 
tautų genocido reikalais rezo
liucijos.

Naujon valdybon išrinkta 
pirm. L. Šimutis. vicepirm. 
adv. J. J. Grigalius. s°kr. V. T. 
Kvetkus, ižd. P. J. Karašaus- 
kas, iždo globėjai: V. Ambro- 
maitis ir L. Žemaitytė, dr. 
kvotėjas — dr. VVm. Chris- 
tian. Dvasios vadu vienbalsi:1.’ 
paliktas ir toliau kun. J. F. 
Baltusevičius iš Scranton. I a. 
Redaktoriumi ir toliau perrink
tas Matas Zujus. Kontrolės ko- 
misijon išrinkta: Alb. Poškie
nė. St. Petruškevičius ir V.

Matikevičius. Statutų komisi- 
jon išrinkta: S. K. Lukoševi
čius. J. K. Encheris ir P. P. 
Kubilius. Teismo komisijom V. 
Stepulis. A. Norvaiša ir J. Žer- 

nauskas. Švietimo Komisija: 
kun. dr. A. G. Rakauskas. A. 
Aleksis ir A. Darnusis. La!xia- 
r.vljės komisijom M. Šrupšienė, 
Pr. Jurevičiene ir P. Baltrušai
tienė. Jaunimo komisikm: A. 
Darnusis. R. Valatka ir T. čes- 
nienė.

Ateinantis seimas nutarta 
šaukti 1954 m. Čikagoje.

Iki pasimatymo suvažiavime

pajūriu.

tsorrdarn** -nusileisti Dalias. T<-\.. grrMronie. n^ditclis privatu* lėk
tuvą* susidūrė su keleiviniu IX -K lėktuvu ir nukrito. Abu k<-l«-ii i.ti 
žuvo. IM—6 pavyko susidūrimo laimingai nusileisti.
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AR VOKIETIJA VIRS KORĖJA?
GROTEWOHLIS, rytų Vokietijos ministeris pirmininkas, 

grasino: jei vakarų Vokietija bus apginkluota ir įjungta j Vakarų 
bloką, ją ištiks Korėjos likimas...

Tuo grasinimu Sovietų agentas prasiplepėjo. kad šaltajam 
kare Vokietijoje Sovietai nori pavartoti tą pačią strategiją, kuri 
jiems tokia sėkminga Korėjoje. Kai Sovietai pamatė, kad Vokie
tija bus įjungta į Vakarus, jie pasiūlė tą pat, ką Malikas buvo pa
siūlęs, kai Koreoje komunistams pasidarė riesta, — derybas. So
vietai dabar siūlo derybas dėl Vokietijos. Derybų artimiausias 
tikslas — uždelsti susitarimų su Vokietija patvirtinimą (jei tuo 
tarpu negalima jų visai atmesti) ir Vokietiją neutralizuoti.

JAV šitai supranta. Dėl to jos nenori terliotis su konferenci
ja ir atidėlioti savo artimiausio siekimo — įjungti Vokieti ją į Va
karus. Skubintis JAV spiria ir vidaus reikalai. Vyriausybė nėra 
tikra, ar nuo ateinančių metų vasario JAV politikai vadovaus tie 
patys žmonės.

Kitaip žiūri Europa. Prancūzijos ir Anglijos vyriausybės įsi
kibo į Sovietų pasiūlytą konferenciją. Joms pritaria dalis visuo
menės, kad tik nereiktų deginti tiltus sy Sovietais. Tokių Sovie
tams naudingų nuotaikų pilni ne tik britų ir prancūzų socialistai. 
Tokių atsirado net Vokietijos vyriausybiniame bloke. Jei Kaise- 
ris, vokiečių bendriesiems reikalams ministeris, varo propagan
dą už konferenciją, tai Dr. Pfleidereris jau siūlo ir sovietinio su
manymo savą pakaitalą: Sovietai atitraukia kariuomenę už Ode
rio, vakariečiai už Reino: Vokietija apginkluojama ir paliekama 
neutrali.

Šitokios europinės nuotaikos akivaizdoje Achesonas viems 
atsidūrė prieš kolegas europinius ministerius Londone. Jis turėjo 
sutikti su konferencija. Taigi Paryžiaus ir Londono ministerių 
balsais, Vakarų opinijai remiant, Sovietai laimėjo. Vokieti a bus 
mėginama paversti Korėja imant derėtis derėtis... JAV belieka 
spirtis, kad tos derybos apsiribotų konkrečiais klausimais: kad jos 
nesukliudytų jau pasirašytą sutartį su Vokietija tvirtinti...

Prieš nugalint Sovietus, reikia pirma nugalėti pačią Europą. 
Tik ar Europa norės nusigalėti? — Vokiečių viešosios opinijos in
stitutas Bielefelde rinko atsakymus į klausimą: ar tamsta sutik
si, kad tamsta, tamstos sūnus, vyras vėl taptų kariu? Tik ketvir
tadalis atsakė “taip”. Tačiau pasisakiusiųjų “taip” procentas 
žymiai didesnis nei prieš kelis mėnesius. “Ne” pasakė tie. kurie 
karo ragavo. “Taip” pasakė vyresni per 50 metų ir. ‘būdinga, 
jaunimas 16-24 metų, vadinas, mobilizuojamo amžiaus. Katalikų 
jaunimo organizacijose plinta šūkiai stoti į kariuomenę ir jungtis 
į Europą. Jaunimas organizuojasi kovai su komunizmu ir neut- 
ralizmu. ’ Stebėtojai daro išvadą, kad atgimimas mažu pamažu 
pradeda kilti iš jaunimo.

Kaip tik šitokia jaunimo raida Vokietijoje Adenaueriui duo
da pagrindo tikėti, kad jo valia, sutampanti šiuo atveju su Ache- 
sono, įjungti Vokietiją į Europą bus įvykdyta. Tik iki naujos 
nuotaikos subręs, Sovietai gali, kaip vidunaktį nelabasis, vedžioti 
Europą po derybų raistus, pelkes, kaip tai lig šiol daro Korėjoje.

TIMOŠENKO UŽ JUDRŲJĮ KARĄ
SovietŲ

• Erdvė — pagrindinė tvirtovė 
na, o sovietinė • Ji turi imti dar

Karo technika gail būti nau
ja, bet geografinės sąlygos pa
lieka visada tos pačios. Jos ga
li kraštą ginti, ka»p Šveicariją 
kalnai arba Angliją kanalas, 
bet gali ir naikinti, kaip Lietu
vą atviras ir siauras Baltijos 
pakraštys. Rusija visada gynė
si dideliais savo plotais. Juos 
dai- padidinusi, jaučiasi dar 
saugesnė, kaip povandenis lai
vas plačiam vandenyne. Bet jis 
turi turėti savo bazę. Panašiai 
rusai daro sausumoje: plačiose 
savo plotuose kuria atskiras 
karines apygardas, kurios galė
tų veikti savarankiškai. Dabar 
apie tai ir pakalbkime.

Praėjusi* karas mokė

Prieš praėjusį karą Sovietu 
Rusija buvo išdalyta į 40 kari
nių apygardų, bet visų siūlai 
buvo Maskvoje. O ten koks tik 
reikalas nueina, tuojau į popie
rių krūvą įklimpsta ir kol išsi- 
kapsto. būna jau vėlu. Taip, 
sakoma, buvę per vėlu 1940 m. 
suduo i Suomijai didesnį smū
gį, nes Leningrado karinė apy

Pietų Korėjos parlamento atstovai iš parlazne: to rūmų turėjo prasiveržti pro 500 prez. S. Rhee ša
lininkų. kurie parlamento narius laikė apsru.ę park mente penkias valandas. Tarp parlamento ir prezi
dento P. Korėjoj eina atkakli kova dėl prezidento rinkimų. Parlamentas nori pasinaudoti savo teise 
pats rinkti prezidentą, o Rhee nori, kad prezidentų rinktų tiesios patys gyventojai.

armija ruošiama karui (3)
• Geležiniai kumščiai pakraš čiuose • Armija jau nebe raudo- 
labiau |>olitinė • Negalima pa dėti ginklo Jtol visi priešai nebus 

sunaikinti.

garda buvo per maža, o Mas
kvos centras nesugebėjo jos su
stiprinti. Vokiečiai dar labiau 
sumalė visas tas apygardas ir 
sukapojo visus centro siūlus. 
Vokiečiai gerai to nežinojo: ga
lėjo su keliais tankais užimti 
jau pakrikusią ir “pasileidusią 
bėgti” Maskvą. Išgelbėjo rusus 
erdvė ir amerikiečių pagalba. 
Toliau ofenzyvą varė jau nebe 
centras, kur sėdėjo "civiliniai 
generolai ir maršalai”, kaip 
Bulganinas, Ždanovas, Malen- 
kovas, Čeberkovas, o atskirų 
armijų vadai, daugumas dar 
caristinės mokę klos, kaip šapo- 
šnikovas, Timošenko. Tolbuchi- 
nas, Malinovskis, Žukovas. Jie 
paklojo 8 milijonus žuvusių, 20 
milijonų sužeistų (3.5 milyonus 
labai sunkiai) ir 3.75 milijonus 
sukišo į nelaisvę. Su tais nuo
stoliais pasitraukė iš istorijes 
pilietiniame kare kovojusieji 
raudonarmiečiai. Ir “raudono
sios armijos” pavadinimas 
1942 m. pakeistas “Sovietų ar
mija.” Pakeistas apmokymas 
ir ginklai. Seniau visa tai buvo 
taikoma tik namams — pilie

tinių! karui. Su praėjusiu karu 
rusai prisitaikė pasauliniam ir 
grobiamam karui. Raudonoji 
armija, išėjusi kovoti su “im
perialistais”, pati virto imj>e- 
rialistine. Dabar ji negali būti 
vietoje: turi veržtis pirmyn.

“Nukirstos galvos negailėk!”

Sovietų imperialistine armi
ja turi bū. i stiprios komunis
tinės ideologijos, ne vien kariš
kai gerai paruošta. Tam yra 
sudarytas visas politrukų tink
las. Jie kalte kala į galvą, kad 
ji turinti pasaulį “išvaduoti” iš 
kapitalistų nelaisvės. Visi jos 
su išskėstomis rankomis lau
kią. Jei ji neisianti kitų mušti, 
pati būsianti skulta. Iš politgra- 
matos mokoma, kad Sovietų 
Rusija būsianti tiktai tada sau
gi. kai priešas būsiąs visiškai 
sunaikintas, o ne tik nugalėtas: 
ir viduje ir už Rusijos sienų. 
Dėl to, anot Stalino, “nereikia 
gailėti plauko ant nukirstos gal
vos.” Po to atesianti neįkai
nuojama laimė ir tikra taika. 
Jos negalį būti, kol yra nors

Naujausias sunkusis JAV tankas Patton 43. Jis apginkluotas 90 
milimetru greitai audanėia patranka ir pasižymi dideliu važiavimo 
greiėiu.

vienas Sovietų Sąjungas kai
mynas, kuris jai nepasiduoda. 
Dar Leninas yra sakęs: “Jei 
kas nori su mumis turėti gerus 
kaimyniškus santykius, tegu 
vykdo mūsų paskirtus uždavi
nius; jei to nedaro, yra mūsų 
priešas.” Kas tada yra Sovietų 
nebe priešas? Visi, kas nepasi
duoda rusiškam komunizmui. 
Sovietų armijai statomas užda
vinys nusukti jiems galvas. Bet 
kad patiems jiems nebūtų gal
va nusukta, ginkluojasi iki pa
nagių ir persitvarko stipriomis 
karinėmis apygardomis.

Geležiniai kumščiai 
pakraščiuose

Po visų karo patyrimų So
vietų armija dabar yra labiau 
sukoncentruota ir suskirstyta 
; šešias pagrindines apygardas: 
vakarų (Minskas), šiaurės (Le
ningradas ). pietų ((Idessa 1. 
Kaukazo (Tiflisas). Turkesta
no (Taškentas) ir Tolimųjų 
Rytų (Vladivostokas). Maršai. 
Konjevas su savo štabu Karls- 
bade yra išstatytas sargyboje1 
prieš Vakarus. Gen. Radion V. 
Malinovskis tokius pat uždavi
nius turi Korėjoje. Korėjos ka- 
įo operacijos yra vadovauja
mos iš Mukdeno ir Vladivosto
ko .Kiniečių ir šiaurės korėjie
čių kariniu apmokymu kurį lai

ką yra rūpinęsis gen. Derevien- 
ko. Maršalas Žukovas tuo tar
pu vadovauja atskirai sudary
tai kariuomenės ginklavimo ir 
tiekimo apygardai (štabas Tū
loje).

Visos tos apygardas yra taip 
suorganizuotos, kad galėtų sa- 
varankiškia veikti. Dabar jos 
vadovaujamos iš Maskvos, bet 
jei prasidėtų karas, galėtų 
veikti atskirai. Kareiviai taip 
mokomi, kad jie sudaro tvirto
vę net ir priešui apsupus. Ne
turi pasiduoti. Tam yra ir spe
cialūs daliniai, kurių uždavi
nys neleisti niekam pasiduoti į 
nelaisvę. Geriau turėti galvą be 
plaukų (politruko nupeštą), 
negu plaukus be galvos (taip 
bus daroma visiems pasiduo
dantiems ).

Kalbėti po viso to. kad bol
ševikai nori taikos, yra tuščias 
burbulas. Jei jų niekas nepuls 
ir nenuginkluos, arba jei ne
prasidės karas netikėtai, tai jį 
pradės patys bolševikai. Pra
dės tada, kai jausis tiek stiprūs 
ir organzuoti, jog galės šokti iš 
savo štabų ir mušti kaip “kūiu 
per galvą”, kam pakliuvo, kad 
ateitų pasauliui “laimė ir tikra 
taika”... su atominėmis bom
bomis. S.

KELIONE UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Neseniai laikraščiai pateikė žinia, kad Bulgarijaje pinigai 
sulyginti su rusiškais ir tuo pačia sulyginti ten visi žmonės. O 
čia par i skaitykime vieno austro. Dr. R. K., įspūdžius. kaip jis 
traukiniu važiavo pro Bulgarija. Imta iš austrų laikraščio “Die 
Presse" (1952 m. sausio 19).

Greitasis traukinys (Orient- 
Express) stovėjo ant bėgių su 
užrašu “Belograd - Sofia - In- 
stabul”. Jis jau buvo pasiruo
šęs pajudėti. Žiūrėdamas pro 
atvirą langą, pamačiau besku
bant pavėlavusi keleivį. Tai 
buvo rudų plaukų milžinas, o- 
diniu švarku ir mėlynomis kel
nėmis. Jis skubiai žirgliojo pa
lei traukinį, ieškodamas vie
tos. Mane pamatęs, šuktelėjo 
“Hey, take his bag!”, ir man į 
rankas įgrūdo lagaminą. Vos 
spėjo užšokti ant laiptelių, kai 
traukinys pajudėjo. Po kelių 
sekundžių tas stiebas jau tupė
jo ant savo lagamino greta ma
nęs. Susirado pypkę, užsižiebė 
ir manęs paklausė:

— Speak English, don’t you? 
Oh fine! Tai mes galėsime pa
plepėti. Toli važiuojate, Sir?

Kai aš jam pasakiau, kad 
važiuoju į Konstantinopolį.' jis 
man tarė:

— Aš ten taip pat važiuoju, 
laikinai. Manau, kda mes galė
sime ten drauge pabūti. Kaip 

manai? Aš vadinuos Morris, 
William S. Morris. iš Pittsbur- 
gho, Pennsylvanijos. Esu sek
retorius Eastern Athletic U- 
nion. Noriu Turkijoje užanga- 
žuoti trenerį mūsų komandai. 
Tie muzulmonai yra puikūs 
boksininkai.

Tai tiesa. Visose tarptautinė
se rungtynės turkai jau kelinti 
metai išplėšia pirmąsias vietas.

Kai aš jam prisipažinau, kad 
domiuosi turkų gyvenimu bei 
literatūra ir esu pramokęs jų 
kalbos, Mr. Morris iš Morris iš 
Pensylvanijos dar labiau nu
džiugo.

— Old friend, — kalbėjo jis 
man. — Jūs turėsite man padė
ti Turkijoje susirasti tą žmogų. 
Štai jis čia — misteris Mehmed 
Muzaffer! — jis pakišo mano 
po nosim fotografiją, iš kurios 
aš pažinau vyrą, kuris neperse
niai buvo įdėtas j laikraščius, 
kaip laimėjęs sunkaus svorio 
bokso rungtynes.—Puikus vy
ras. ar ne” Aš turiu kišenėje 
jau paruoštą sutartį 10,000 do 

lerių. Reikia tik jo parašo. Jūs 
man padėsite, don’t you? Solo- 
nikuose laukia manęs ir dži
pas. Aš nenoriu ten traukiniu 
baladotis. Automobiliu grei
čiau. Jūs važiuosite su manim 
drauge, okey?

Kai jam pasakiau, kad jau 
turiu nusipirkęs bilietą ir va
žiuosiu traukiniu per Bulgari
ją. jankis išsižiojo ir pastatė 
akis.

— Per Bulgariją, old man? 
— paklausė nustebęs. — VVhat 
a n idea! Jūs norite patekti už 
geležinės sienos? Tai tikra be
protystė! Sakykite, ar Jūs turi
te šeimą, kuria aš galėčiau pa
sirūpinti, Sir

— Aš turiu tranzito vizą per 
Bulgariją ir manau, kad rytoj 
jau būsiu Istanbule. dargi pir
miau. negu Jūs su savo džipu 
prasikasitė per Graikija.

— Okey. eikime lažybų. Esu 
tikras, kad pratupėsite dvi ar
ba tris dienas Sofijoje, mv 
boy. Nemalonus bus daiktas.

Mes susitarėme, kad ameri
kietis vežios mane po Turkiją, 
kur tik aš panorėsiu, jei aš pir
mas atvyksiu į Is anbulą. Su
tarėme ir vietą, kur turime su
sitikti.

•
Netoli Bulgarijos sienos mu

du išsiskyrėme. Traukinys vi
sai ištuštėjo. Nežinau, ar ki
tuose vagonuose kas nors dar 
važiavo, bet mano vagone ne
buvo nieko daugiau. Prie pat 

sienos prisistatė jugoslavų 
valdininkai. Jie netruko sutvar
kyti visų formulumus ir labai 
greitai surūkė su manim 
“Memphis” cigaretę. Paskui 
išėjo ir persėdo kitą traukinį, 
grįžtantį atgal. Mes buvome 
pasiekę Bulgarijos žemę.

Traukinys buvo sustojęs ant 
nuošalinių bėgių. Aš pamačiau 
keturis ginkluotus bulgarų ka
reivius, prisiartinančius prie 
traukinio. Du iš jų su automa
tiškais šautuvais paliko lauke 
sargybai, o kiti du įkopė į 
traukinį. Niekada savo gyveni
me nebuvau ma-tęs tokios kra
tos. kokią jie darė. Jie pagrin
dinai iššniukštinėjo visa vago
ną, išžiūrėjo visus užkabarius, 
daužė ir stukseno sienas, patik
rino visas dėžutes. į kurias su
dedami priešgaisriniai ir kiti į- 
rankiai. išleido orą iš standžių, 
iščiupinėjo suolų apmušalus. 
Pasku vienas užlipo ant stogo 
ir perėjo per visą traukinį iki 
garvežio. Kitas, susikūprinęs, 
tokią pat kelionę atliko po trau
kinio apačia.

Visai panašiai, kaip tie kariš
kiai, muitininkas tikrino mane: 
mandagiai, bet iki siūlės galo. 
Fotografijos aparatą, knygas 
ir laikraščius jis sukišo į mano 
lagaminą ir jį užplombavo. Pa
sas iš manęs buvo paimtas ir 
pasakyta, kati jis bus grąžintas 
tiktai ant Turkijos sienos.

Dragomane, pirmoje Bulga
rijos pasienio stotyje,, kurią 

privažiavome mėnuliui švie
čiant, krito man į akis didelis 
būrys kareivių, matyti, gerai 
disciplinuotų. Bet čia niekas 
manimi nesidomėjo ir nekalbi
no. net ir traukinio palydovas, 
kuris mane rado besiskutantį 
traukinio tualete. Taip buvo iki 
pat Sofijos, kur garvežys atsi
kabino nuo traukinio. Aš pa
galvojau, kad čia jis greičiausia 
prastovės kelias valandas, bet 
neturėjau ko paklausti, nes ne
simatė nei vieno tarnautojo. 
Tada aš pasitikrinau, ar ant 
traukinio yra dar likęs koks 
užrašas. Perskaitęs tebekaban
tį “Instabul”, atsiguliau ir 
bandžiau užmigti, galvodamas, 
kad amerikietis be reikalo ma
ne baidė visokiais nepatogu
mais.

Vos man snusterėjus, atsi
rado vienas civilinis žmogus ir 
mane prikėlė, pastebėjęs, kad 
mano vagonas atkabinamas. 
Yra miegamieji vagonai, bet 
visi pilni. Veltui aš rodžiau sa
vo 2 klasės bilietą.Turėjau įšir
dęs kabintis į 3 klasės papras
tą vagoną. Gavau tik stovimą 
vietą platformoje. Čia patyriau, 
kad Plovdive vėl reikės persės
ti. Vadinasi, mano įsitikinimas, 
jog pravažiuosiu patogiai ir ne- 
persėsdamas, buvo iliuzija.

Apie mane spaudėsi ir trynė
si bulgarų darbininkai, susėdę 
ant savo lagaminų. Visi atrodė 
mieguisti, kaip ir aš, ir niekuo 
nesidomį Jie truputį pagyvėjo, 

kai išdalinau šokolado plytelę. 
Vienas vaikėzas pasakė, kad 
tokio daikto jis jau nematęs 
kelinti metai. Jie taip pat ste
bėjosi mano batais. Kai jiems 
pasakiau, kiek Vienoje1 mokė
jau. tai savo pinigais apskaičia
vo, jog tai yra nepaprastai pi
gu. Man paklausus, kas pas 
juos yra pigu, tas jaunuolis 
piktai atrėžė: "Oras, mielas po
ne, oras ir vanduo!’. Kiti ki
kendami jam pritarė. Aš sup
ratau, kad tokių klausimų ge
riau nejudinti, nes į platformą 
rinkosi vis daugiau smalsuolių 
paklausyti, kas čia kalbama. 
Jie apsupo mane, užsienietį, ta
čiau neatrodė man nedraugiš
ki. Vienas pastebėjo, kad jam 
labai malonu prisiminti tie lai
kai .kai jis Vienoje studijavo 
mediciną.

Bulgarijos pasienio stotį Svi- 
lengradą vėl pasiekiau vienui 
vienas. Važiavau pro žaliuo
jančius laukus, kuriuose matė
si iš molio krėsti, beveik be 
langų namukai ir ūkininkai su 
plevėsuojančiomis kelnėmis, 
susijuosę plačiomis raudonomis 
juostomis. Jie jojo ant asilų, o 
tie bliovė ausis skrodžiančiu 
riksmu. Tai tikras rytietiškas 
vaizdas!

Svilengrade įkopiau į mie
gamąjį vagoną. Ten radau jau 
vieną turkų tarnautoją. Buvo 
kaip tik muzulmoniška “Bei- 
ram” šventė. Jis vaišino mane 
kvapia kava, kai bulgarų vai 

dininkai apie dvi valandas tik
rino pasus Buvo prikabinti pa
togiai įrengti turkiški vagonai 
su pusmėnulio ir žvaigždžių 
ženklais.

Mes turėjome dar prava
žiuoti truputį Graikijos. Grai
kų policininkas, sėdėdamas su 
manim, vaišino mane vynu ir 
gyrė austrus, kuriuos jis paži
nęs iš praėjusio karo.

Netrukus kairėje šmėkštelė
jo nuostabus Adrianapolio pa
statas — Solimie mečetė su 
keturiais lieknais mineretais ir 
melsvu apvaliu stogu. Ji malo
niai sveikino Turkijon atvyks
tančius arba namo grįžtančius.

Muito ir pasų kontrolė Ad- 
rianopolyje, dabar pramintam 
Edirne, buvo labai greitai at
likta. Traukinys nuriedėjo pie
tiniu Trakijos pakraščiu, sku
bėdamas į Konstantipolį arba 
Istanbulą. Pro langą matėsi 
aprudusios kalvos, apgaubtos 
žalios miškų juostos, iš kurios 
kyšiojo balti mineretai ir raus
vi namų stogai. Vietomis ma
tėsi rūkstantieji fabrikų kami
nai. Vienoje stotyje mačiau su
klupusį ant pagalvėlės muzul- 
moną darbininką, belinkčiojan- 
tį ir besimeldžiantį tarp gyvai 
klegančių žmonių.

Buvo jau vakaras ir visai te
mo. tačiau mėnulio pilnatis 
nušvietė riša apylinkę. Besi
kalbėdamas su vienu turku gy
dytoju nei nepamačiau, kaip 

(Nukelta į 4 psl)
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1940 m. birželio mėn. galas. J. DIRŽYS sidairydavo. ar kas nors mūsų
susitikimo nc.'astel ėjo. .Jis da-ls kalėjimų “liaudies vyriausy

be“ įleido visus komunistus, 
ls Raseinių kalėjimo, kuriame 
kelis karius per pažintis lan
kiau ir J. Zinkų. buvo paleis
tas ii- šis jaunuolis. Po kelių die
nų poilsio jis buvo paskirtas į 
į bolševikinę cenzūrų ar j “Tie
sos” redakciją. 1940 m. liepos 
mėn. paskutinėmis dienomis, 
kai liaudies seimo “delegatai" 
buvo išvažiavę “saulės" iš Mas
kvos parvežti. Laisvės Alėjoje 
sutikau J. Zmkų. Besišneku
čiuodami užėjome j Konrado 
kavinę. Nugurkšnojome kavos 
ir užsukome į “Tiesos" redakci
ją. Tuomet pati “Tiesos" redak
cija buvo, rodos. Daukanto g- 
je. buv. “Eitos" patalpose, bet 
J Zinkus dirbo Maironio g-je. 
buv. “Vilties" spaustuvės vieno 
je palėpėje. Darbo jis turėjo tuo 
metu nemaža, o ypač negalėda
vo pataikyti naujai linijai, kuri 
gal dažnai nesiderino ir su jo 
komunistiniu nusiteikimu. Toje 
palėpėje buvom vieni ir šnekėjo
mės visai atvirai. Jis pasipasa
kojo. kaip teko jam dirbti su 
slapta "Tiesa". Pasakojo, kad 
noris baigti studijas, tik teisės 
jis nebestudijunsiąs. nes sovie
tinės nesugebėsiąs suvokti. Iš 
pasakojimų jautėsi pašaipa 
naujai santvarkai ir gilus nusi
vylimas bolševikiniu komuniz
mu. Tuo metu aš prasitariau 
apie kai kuriuos mūsų abiejų 
gerus draugus, jau patekusius 
už grotų arba išmestus iš dar
bo. Aš prisiminiau, kad būtų 
gera jiems padėti, nes kai ku
rie daug lakstė, kai jis buvo su
imtas ir mes norėjome jį iš ka
lėjimo kaip nors iškrapštyti. J. 
Zinkus pasiliko kietas ir nesida
vė įkalbamas. Galų gale man 
pareiškė, kad reikia išmesti iš

Paskutinėmis mokslo dienomis už geresnius pažymius Valantly 
sunkiai kovoja *u pagunda. Tas "gundytojas" 4 m. amžiaus Jimmy Sut- 
ton beisboiininko uniformoje jau stovi už lango ir jj kviečia žaisti 

Gundymas vyksta Oaks mokykloje. Nevv Hyde Park. N. Y.

KELIONE UŽ GELEŽINES UŽDANGOS
(atkelta iš 3 psi.; 

prabėgo kelios valandos, ir
traukinys jau zvimbė sidabri 
niu jūros pakraščiu. Pakrantė
se matėsi puošnios vilos ir so
dai su namukais. Prie moder
niškai įrengtų maudyklių ma
teli sustatyti elegantiški auto 
mobiliai. Kai pravažiavome žo
le apaugusias, senas ir apgriu
vusias Konstantinotpolio mies
to sienas, traukinys įriedėjo j 
tikrą šviesos jūrą. Mat. buvo 
turkų šventė ir jie savo namus 
ir sodus buvo nusvirę gausy
be žibintų. Mineretai buvo ap
juos?. elek’ros lempučių vaini
kais. Marmuro jūroje mirgėjo 
žiburiuoją laiveliai, jie taško 
mėnulio sidabruojamus vande
nis.

Kai traukinys suko pro Auk
sinį Ragą mačiau šmėkčiojan- 
čius sultonų rūmus. Paskui at
sivėrė gražus vaizdas į Petrą 
ir Galatą. kitados buvusius eu- 

gaįvos visa - buržujinis ir neso- 
vietins galvojmas. tada būsią 
ir man aišku, kodėl jis atsisako 
pagelbėti "liaudies priešams". 
Pasikalbę .imas buvo baigtas 
maždaug tokiu J. Zinkaus saki
niu: .

— Kiekviena pastanga išgel 
hėti “liaudies : riešą" gali tave 
patį padaryti liaudies priešu ir 
drauge su juo ; asodinti. Jau iš
sėdėjau per trejus metus sme
toniniam urve ir neturiu jokio 
noro sėsti į naują. Aš neužtar
siu nieko, net ir tavęs, nei J ...

Aš kraipiau dar galva ir ne
supratau. Man pasidarė aišku 
tik daug vėliau, kai reikėdavo 
užpildyti anketos ir nurody ti, 
ką iš giminių, draugų ar pažįs
tamų tur užsieniuose ir kokie 
tavo giminės, pažįstami yra 
liaudies priešai, ką iš viso pa
žįsti. ir t.t. Ir visiškai šie reika
lai tepaaiškėjo. kada aš pats 
gavau pamatyti 1941 m. vasarą 
kai kurias NKVD bylas, seki
mų pranešimus ir k., o jų tar
pe ir savo paties bylą su visų 
giminių, mano draugų ir pažįs
tamų adresais bei charakteris
tikomis. Tada pasidarė jau man 
aišku, kad J. Zinkus bus jau iš
ėjęs neblogą komunis ų mokyk
lą ir gerai žinojo, kas jo laukia, 
jei vėliau kada nors .jo reko
menduotas asmuo pateks į juo
duosius NKVD sąrašus.

Dar kelis kartus buvau susi
tikęs su J. Zinkumi 1941 m. Jis 
tuomet buvo vyriausiuoju “Val
stiečių laikraščio" redaktoriumi 
ir buvo gana įtakingas vietos 
komunistams. Tačiau mūsų su
sitikimai vis buvo šaltesni ir 
ir šaltesni. Jis net dažnai ir ap- 

ropiečių kvartalus Konstanti 
nopoiyje. Nuo čia traukinys į- 
važiavo į modernišką geležin
kelio sto į. Išėjęs radau visą ei 
lę amerikoniškų taksi automo
bilių.

Kai kitą dieną ii, Uu \uesbu 
cio laip’ais. kaž kas man iš už- 
pakalio stuktelėjo ]>er petį.

— Well. oid ...o.t, jūs lažy
bas laimėjote, — išgirdau sa 
kant. Tai buvo Mr Wiliam S 
Morris iš Pitlsburgho. USA. .Jis 
žiūrėjo į mane nustebęs.

— Aš tik ką iš Solonikų. 
kalbėjo jis toliau, — Sveikinu 
pravažiavusį Bulgariją, old 
boy. Welcomc in Constantino- 
pol! Bot kaip dabar bus. ar Jūs 
sutinkate eiti su manim ieškoti 
to turko čempiono? As jau tu
riu jo adresą. Jis gyvena prie 
Bosforo. Also come on. Doc!

Amerikonas buvo nepei kal
bamas. Išgėrę puoduką kavos, 
nudūmėme saulės nušvies*a ir 
gyva Petrą alėja. 

re-i nuostabiai b ū u>- Jis buvo 
jau visiškai sulomunistė.ęs ir 
be jekio pasigailėjimo — vien 
težinojo aklai sekti tik NKVD 
ir partijos įsakymus.

Paskutinį kartą su J. Zinku
mi mačiausi 1941 m. birželio 
mėn. pirmomis dienomis. Jis 
buvo labai nervingas dėl atei
nančio kam. Kartais lyg pami
šėlis lakstydavo po kambarį ir 
šaukdavo, kur reikės tada 
dingti. Jo rankos drebėdavo ir 
virpėdavo veido raumenys. Aš 
jaučiau, kad tas žmogus visos 
atsakomybės, visos tos nuolati
nės baimės yra visiškai su
griautas ir artėja prie paskuti
nio jėgų išsekimo ir mirties. 
Atsimenu, kad jis mane išleio 
iš savo kambarėlio susijaudi
nęs. ir atsiprašė, kad man pa
dėti susirasti darbo jis negalįs. 
Aš tuo metu jau buvau už įsta
tymų ir laisvųjų žmonių tarpe 

maišiausi gyvendamas kita 
pavarde, nors su naujausiais 
pasais artėjo ir man galas.

Daugiau su J. Zinkumi susi 
tikti nebeteko, žinojau iš jo šei
mininkės. kad jis pasiėmęs į 
ranką savo ba'us (atsargi 
nius) išėjo pėsčias Ukmergės 
link. Po karo atsirado vėl jis 
Kauno ir redaguoja tą patį 
"Valstiečių Laikraštį", rašyda 
mas net litera; orinius vaizde
lius. Iš jo vieno kito raštelio 
matyti, kad dar daugiau ko
voja su buožėmis, taigi ir su 
savo motina bei giminėmis. Jis 
likęs nedėkingas ir savo drau
gams. nes vieną jų y ra viešai 
išvadinęs liaudies priešu. —tą. 
kursi daugiausia lakstė 1936 
m., norėdamas jį iš kalėjimo 
išimti. Jis liko nedėkingas net 
ir savo adv. Purėnienei. nes 
r.eatsilygino jai ir ;š kalėjimo 
išėjęs, nors buvau jam tai pri
minęs apie porą kai tų.

Petras C virka — proletarinis 
agitatorius

Per A. Venclovą visai atsi
tiktinai susipažinau su Petru 
Cvirka, kada jis buvo jau pa
raudonavęs ir rašė savo "Kas
dienines istorijas". Mes skaity
davome su juo. ir aš džiaugiau
si jo sultingu sakiniu Taip mes 
laikas nuo laiko susitikdavome, 
vienu kitu žodžiu persimesda
vome.

Važiuoju 19.39 m. rudenį iš 
Fanevėžio į Kauną. Svečiuose 
buvau užtrukęs, tai teko grįžti 
naktiniu traukiniu. Iš Panevė
žio buvo laiko nusnausti. Dot
nuvos s otyje buvau jau visiš
kai prasiblausęs. Žiūriu, pro 
duris, man nejiažįstamo kito 
piliečio lydimas. į vagoną įsėda 
didžiausias "proletaras” P. 
Cvirka. Jo batai išklišę. kelinės 
atbrizgusios, o išaugtinio švar
kelio rankovės kiauros. Atsisė
do tas "proletaras" vagono 
kampe ir užmezgė kalbą su 
mūsų keleiviais, kad Lietuvoje 
tiek bloga, jog baigęs ir aukš
tus mokslus žmogus turi visiš
kai skursti, net elgetauti. Ly
giai priverstas elgetauti esąs ir 
kiekvienas rašytojas, jei tik 
tautininkų partijai ncpriklau-

f'hicagoj “vaiku karalium” išrinkta'.!'. keturiu mėnroių B. Berg, 
užmirš?' karaliui <!■ raina orumą, verki*. Tačiau "karalienė” D. Sae. 
zepanški gerai jaučiasi ir domisi “karaliams” padovanotomis taurėmis.

JAV įgaliotu niinlsteri Liuksemburge Mrs. Perle Mesta Eairleigh IN- 
ckinson Rutheford. N. J. kolegija pagerbė, suteikdama jai teisiu dak
taro laipsni. Salia matome kolegijos rektorių Dr. P. Sammartino.

sąs. Daug malė liežuviu supro- 
letarėjęs draugas P. Cvirka 
mūsų ūkininkams, darbinin
kams ir k. keleiviams. Kelei
vių klausiamas, jis sakėsi esąs 
Dotnuvos studentas, dabar va
žiuojąs į Kauną prašyti minis
terijos. kad tėvo ūkio už drau
giškas ir koperatyvines sko
las neišvaržytų. Ties Jonava 
prie Cvirkos būrelio ir aš pri
sidėjau. Neiškenčiau ir pasi
juokiau:

— Nuo kurio laiko rašytojas 
Petras Cvirka tapo tokiu pro
letaru. kad dėvi išaugtiniu kie
no švarku ir vaikšto suklypu
siais batais?...

Jonavos stoty je "proletaras" 
Petaras Cvirka ir jo antrasis 
draugas iš to vagono dingo. Il
gai galvojau, kaip komunistai 
sugeba įkinkyti savo propagan
dai žmones, kaip ir tokį Cvir
ką. kuris išvykdamas veikti jų 
naudai, net skarmalais apsiren
gia. Man buvo ilgai ir ilgai to
kio dalykai nesuprantami, kol 
bolševikinės laisvės nepatyriau 
savo kailiu.

Neprisimenu gerai. "Tarybų 
Lietuva" ar "Tiesa” parašė, 
kad prez. Antano Smetonos 
bibliotek sudarė tik kelios su- 
dovanotos knygiūkštes. Visą tą 
reportažą pagamino anuo mėtų 
vienas bolševikinis rašytojas, 
jei neklystu, tai A. Liepsnoms, 
kurio tikroji pavardė yra Al
fonsas Kukanka.

Vieną vasaros popietę man 
besėdint Vienybės aikštėje, pa
simaišė Petras Cvirka. Su juo 
mes užsukėme į Rašytojų na
mus ir aš turėjau progos pama
tyti tuo metu rašytojų biblio
teką. kurioje daug knygų buvo 
iš prez. A. Smetonos asmeninės 
bibliotekos. Aš. lyg nieko neži
nodamas. Cvirkai papasakoju 
apie ką tik skaitytą reportažą. 
P. Cvirka vaikiškai nusijuokė 
ir pastebėjo:

— Tai viena mažutė mela
gystė iš mūsų gyvenimo.

Aš pagalvojau, ar tai tik 
"mažutė melagystė” ar didelis 
prigavimas, kaip ir tie suklipę 
"proletaro" P. Cvirkos batai, 
žinoma ne savi — tik melagys
tei.

(Bus daugiau)

• Stasius Būdavas pabaigė 
rašyti neseniai išėjusios iš 
spaudos apysakos “Varpai 
skamba" tęsinį naują knygą, 
kuri pavadinta “Didžioji sie
na”.

KAI ŠAUKŠTAS BŪNA PO 
PiETį

Mieliems “Darbininko” 
korespondentams

Redakcija dažnai gauna pa
vėluotų korespondencijų. Štai 
viena tokia. “Special Delivery” 
išsiųsta birželio 25 d. 7:30 P.M. 
Redakciją pasiekė birželio 26 
d. 8 P.M. Tai buvo ketvirta
dienio rytas, kada visi “Darbi
ninko” puslapiai jau eina į ma
šiną, išskyrus tik pirmutinį. 
Kur tokią korespondenciją dė
ti? Traukti viską iš mašinos ir 
versti lauk, kas jau sutvarky
ta. Kada tuomet laikraštis iš
eitų? Galimas daiktas, kad vėl 
atsirastų koks “Special Delive
ry” ir vėl reikėtų viską lau
kan versti. Ne. taip niekas ne
daro. Gera šeimininkė net pie
tų nelaukia, jei kas laiku ne
ateina. Lietuviai juk sako: 
“šaukštai po pietų!”

Dar prasčiau, kad tos kores
pondencijos su “Special Delive
ry” arba *Air Mail” praneša 
tokius dalykus, parengimus, 
kurie planuojami ir ruošiami 
mėnesiais. O laikraščiui para
šoma paskutinę valandą. Kai 
jame neranda įdėta, pyksta. 
Bet pyksta ne dėl savo neran
gumo. o dėlto, kad redaktoriai 
neišmetė kitų straipsnių, nesu
stabdė rotacinės mašinos, ne
norėjo suvėlinti laikraščio. Kas 
čia kaltas? Žinoma, ne kores
pondentas, o redaktoriai...

Visų korespondentų dar kar
tą prašome: nevėluokite ir ne
kankinkite redaktorių ir spaus
tuvės darbininkų. Jie taip pat 
žmonės: jie negali padaryti, 
kad “Special Delivery” arba 
‘Air Mail” laiką sustabdytų. 
Jie taip pat negali laukti pas
kutinės minutės. Negi sakys: 
“Palikime baltos vietos, gal dar 
bus kokia pavėluota korespon
dencija? Bet kokio ilgumo" 
Ne, taip laikraščio niekas ne
tvarko. Net dideli dienraščiai 
po tam tikros valandos jokių 
žinių nepriima. Reikia gi laik
raštį dar išspausdinti.

‘ ‘Darbininkas" spausdinamas 
pirmadieniais ir ketvirtadie
niais iš ryto. Po pietų atiduo
damas paštui, ir tai sekančią 
dieną ne visas vietas pasiekia. 
Taigi, korespondencijas dar 
galima aptvarkyti, jei gauna
mos nė vėliau antradienio ir

FJSHER BROS. OIL CO., Ine:
URMO PARDAVIMAS

Conco aliejus, krosnys, temperatūros reguliavimo 
aparatai, dalys, pardavimas ir patarnavimas. 

Aliejus krosnelėms ir kurui
173 IMHGLAS STREET MANCHESTER, N. Ii.

Tel. 5-5519

PAVERGTOJE
Persivilkę kunigais klauso 

išpažinčių
Gautomis iš Lietuvos žinio

mis. komunistai, pei-sirengę 
kunigais, bando klausyti tikin
čiuosius išpažinčių. Tuo būdu 
norima sužinoti gyventojų gal
voseną ii- sekti, kas iš jų yra 
dabartiniam režimui nepalan
kus.
Maskva nepatenkinta Lietuvos 

komjaunimo vadais
Komjaunimo viršininkė Lie

tuvoje Jeršova pranešė, jog ko
munistinio jaunimo centras 
Maskvoje labai nepatenkintas 
Lietuvos komjaunimo centru. 
Jis netikusiai auklėjąs Lietu
vos jaunimą, blogai esanti pa
renkama jam politinė literatū
ra. Ypač apleistas esąs pra
džios mokyklas lankančių vai
kų komunistinimas, nors j va
dinamus pionierius jau surašy
ta 162,000 vaikų. Kad tas 
“auklėjimas” būtų pagerintas, 
išimamos iš apyvartos visos li
gi 1951 m. išleistos jaunimui 
knygos ir pakeičiamos daugiau
sia vertimais iš rusų ka’bcs.
Kotehozininkai vėl turi prisiim

ti naujus įsipareigojimus
Kadangi okupuotos Lietuvos 

kolchozuose gamyba vis neky
la, komunistai verčia kolchozi- 
ninkus prisiimti naujus viešus 
įsipareigojimus padidinti ga
mybą. Šiuo atveju tas įsiparei
gojimas yra padarytas laiško 
Stalinui pavidale. Komunistai 
šių metų birželio 5 d. Lietuvos 
kolchozininkų ir žemės ūkio 
specialistų vardu pasiuntė į 
Maskvą Stalinui pasižadėjimą, 
jog šiais metais pasėlių plotus 
padidins 120.000 hektarų, iš
vežti į laukus 5 milijonus tonų 
mėšlo, 600 kolchozų įvesti pa
šarinių žolių sėjomainą ir pana-

LIETUVIAI
IŠRINKTA KANADOS LIE
TUVOJ B. KRAŠTO TARYBA

Kanados lietuvių susiorgani- 
zavimas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pagrindais — 
jau reikia laikyti įvykusiu fak
tu. Visoje Kanadoje į Krašto 
Tarybą išrinkta 40 atstovų. 
Balsų dauguma išrinkti šie at
stovai:

Ontario apygarda: Kun. Dr. 
J. Gutauskas 909 balsais. 
Dr. A. Šapoka—792, Dr. A. 
Šidlauskaitė — 768. Dr. A. Pa- 
cevičius — 746, Prof. Dr. A. 
Zubrys — 716. K. Grigaitis— 
696, Prof. Dr. A. Paplauskas— 
Ramūnas — 688. J. Matulionis 
— 685, Ona Indrelienė —677. 
Kun. Dr. J. Tadarauskas — 
658, Povilas Vaitonis — 656, 
P. Alšėnas — 646. Dr. A. Juo 
zapavičius — 633. Maria F. 
Yokubynienė—623, Jonas R. 
Simonavičius. —618. Vyt. Mei
lus — 606. J. Yokubynas — 
587, Kun. P. Baniūnas—586, 
St. Prapuolenytė — 577. Dr. J.

penktadienio. Bet čia dar vie
nas bet... Jei kas anksčiau pri
siunčia ir nemažai prirašo, ki
tam užima vietą. Kas pasisku
bina, laimi. Tik ne su pavėluota 
“Special Delivery’”.

LIETUVOJE
sius dalykus. Taip pat pasižada 
atiduoti nustatytus kiekius 
bulvių, mėsos, pieno, vilnų, o- 
dų ir kitų žemės ūkio gaminiu, 
saugoti kolchozų turtą ir orga
nizuoti soclenktynes. Tad kci- 
chozininkai vėl bus visom prie
monėm spaudžiami prie darbo, 
kad tik daugiau komunistams 
pagamintų. Kad niekas negalė
tų iš to išsisukti, kiekvienas 
kolchozas turėjo atskirai nuro
dyti .kiek jis visko pagamins.

Ir kolchozininkus verčia 
mokytis rusų kalbos

Vilkijos apylinkės Padargu 
vio ir Raubatonių kolchozuose 
pradėti kolchozininkai mokyti 
rusų kalbos. Esą reikia, kad jie 
galėtų Stalino ir Lenino veika
lus skaityti originale.

“Juvelyrprekybos” 
krautuvės

Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose komunistai įsteigė 
vadinamas juvelvrkrautuves, 
kurios tariamai turinčios ap
rūpinti gyventojus puošmeno
mis ir brangenybėmis. Tačiau 
tikrasis jų tikslas visai kitas. 
Jų supirkimo skyriai įpareigoti 
iš gyventojų supirkti bet ko
kias dar pas juos pasilikusias 
brangenybes. Skurdo piaun ■ 
mi. žmonės priversti parduoti 
vestuvinius žiedus ir kitus 
brangiųjų metalų dalykėlius, 
kad gautais pinigais galėtų 
bent kiek apsirūpinti maistu, 
drabužiais ir kitais kasdieni 
niais reikmenimis. Tuo tarpu 
komunistai už menkaverčius 
popierinius rublius iš žmonių 
išspaustus brangiųjų metalų 
dirbinius ir kitas brangenybes 
panaudoja užsienio vailiutai į- 
sigyti. kuri jiems reikalinga 
apmokėti užsienyje veikiančius 
jų agentus.

PASAULYJE
Yčas — 576, S. Treigys -569, 
Inž. Pr. Čeponis—562. J. Gai 
žūtis — 550. Inž. A. Šalkauskas 
549. K. Lukošius—516. H. S.e 
paitis — 534. Inž. J. Sližys — 
505. Ieva Monkuvienė—196.

Quebeco apygarda: M. A~- 
lauskaitė — 257 balsais. P. 
Juškevičienė — 240. J. Karde
lis — 213. Kun. K. Riek--' — 
192, P. Lukoševičius — 188, K. 
Andriuškevičius — 179, K.
Toliušis — 168.
—Vakarų apygarda: Paulius 
Šiugždinis, Adomas Kantautas, 
Jonas Juškaitis.

Manitobos apygarda: J. Čin- 
ga, M. Januška.

Pastebėtina, jog Manitobos 
apygardoje leista pravesti pa
pildomus rinkimus paštu, nes 
125 asmenys, daugiausia apy
linkės lietuviai ūkininkai, ne
spėjo rinkimine teise pasinau
doti. Todėl, reikia manyti, rin
kimų daviniai dar truputį pasi
keis. Galutiniai tos apygardos 
dviejų atstovų išrinkimo rezul
tatai paaiškės liepos pradžioj.

Pr. Alšėnas

P.EMiLIA

Išmetė lietuvį iš darbo
“Gimtoji šalis” skelbia, kad 

Waterschei kasyklos išmetė 
Ant. Vėjelį, kuris jose išdirbo 5 
metus ir neteko savo sveikatos 
dalies.

Amerikos spmida apie Di"ph<»: 
zj» lietuvių Idmnazijų

‘'The Neuark Slar lx,dgct 
vielinio pobūdžio laikrajis, į- 
dėjo birželio 28 d. koresponden
ciją apie Diepholzo lieuivių 
gimnaziją, o ta proga parašo ir 
apie dejiortacijas is Lietuvos j 
Sibirą. Aprašęs mokyklą, ku
rioj yra 115 mokinių ir km i 
padaryta iš aviacijos barako, 
mokinių bendrabutį, vėliavos 
apeigas, Vokietijos vyriaus; i 
palankumą mokyklai, autorius 
pastebi, kad jis mokyklos kryp 
tį supratęs, kai pamatęs vieną 
mokinę klasės lentoje rašant 
žodžius: Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt.
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JAUNŲJĮJ||įŽYGlAI
Kai grįšiu į Lietuvą, dėstysiu—

• Ką galvoja jaunieji studentai?
prisiminė Lietuvą ir ją garsino 
nutraukti ryšio su universitetu.

Birželio mėnesį tūsktančiai 
Amerikos jaunimo baigė studi
jas. Jų galvos buvo papuoštos 
kepuraitėm, apsivilkę togom, 
priėmė diplomus ir laimingi iš
siskirstė.

Šių baigusiųjų tarpe buvo ir 
lietuvių kurie, atkakliai ko
vodami. prasimušė pro visas 
kliūtis. Ir reikia džiaugtis šiais 
drąsuoliais! Šie baigusieji vėl 
papildė praretėjusias mūsų 
šviesuolių eiles.
Pas Illinois un-to studentus

Illinois valstybiniame uni
versitete Urbanoje šiemet stu
dijavo 14 lietuvių. Tai mažytė 
salelė didžioje studentų jūro
je. Tačiau šie drąsuoliai, būda
mi geri studentai, sugebėjo pa
traukti visų dėmesį ir įsigyti 
gerą vardą. Ne tik profesūros 
tarpe, bet ir tarp svetimtaučių 
kolegų ir amerikiečių studentų 
jie įsigijo simpatijų bei draugų. 
Visomis progomis jie buvo tikri 
Lietuvos propagandistai, kėlė 
Lietuvos vardą, .jos vargus, nu
švietė dabartinį gyvenimą ir 
supažindino su mūsų kultūra. 
Lietuviai studentai buvo susi
būrę

į Liet. Studentų Draugiją,
lygiateisę su kitomis. Jos 

globėjas buvo pedagogijos pro
fesorius dr. Kettelkamp. Šios 
draugijos veikimas neužsidarė 
tik savųjų rately; jis plėtėsi į 
visus studentus. Organizavo 
pobūvius visiems pabaltiečiams 
studentams, dalyvavo YMCA 
ruošiamuose svetimšalių stu
dentų pasirodymuose, kur ypač 
didelio susidomėjimo buvo ro
doma mūsų tautos menui ir da
bartinei padėčiai. Taip pat da
lyvavo ir “International Fair”. 
kur 20 kraštų atstovai pasiro
dė su savo programomis bei 
parodomis. Lietuviai studentai 
vėl visų dėmesį patraukė ir ža
vėjo savo tautiniais drabužais, 
šokiais ir parodėle. Jų pasiro
dymas buvo pripažintas ge
riausiu. Išnaudodami tą progą, 
studentai ne tik profesūrą, bet 
ir daugybę svečių iš miesto su
pažindino su Lietuva ii’ laimė
jo draugų.

Šįmet Illinois valstybinį uni
versitetą baigė trys lietuviai: 
Aldona Krikščiūnaitė. Leopol
das Trečiokas ir Alfonsas Juo
dikis.
“Nenoriu nutraukti ryšio su 

universitetu”
Aldona Krikščiūnaitė, baigu

si Vokietijoje lietuvių gimnazi
ją. kurį laiką studijavo Baltų 
universitete Pinneberge. 1949 
m., atvykusi į Ameriką. įstojo j 
valstybinį Illinois universitetą. 
Pirmuosius 2 semestrus gavo 
Nevvmano klubo stipendiją. Vė
liau už mokslą mokėjo pats u- 
niversitetas, o pragyveno savo 
lėšomis. 1951 m. gavo baka lau
rą tą. o šiemet magistro laipsnį 
(Master of Arts in Germani.

Ji studijavo germanistiką, 
nūnai gali būti kolegijose ar 
gimnazijose vokiečių lyį lotynų 
kalbos mokytoja Pirmiausia 
virtos ieškosis Chicagoje arba 
kur nors netoli Urbanos imi 
versitefo. Ji nenori nutraukti 
ryšio su universitetu, vėl lais
vu laiku nori studijuoti. Šiuo 
atveji — politinius mokslus,

f Orin* naniirn? |*w>- nauHsn .įuršto
.1 romr.aj •rAKI.YDe PAUKŠČIAI". T tomo koma
r” 20. antro — Ga>.narna: Gabija. 335 L’nion Avenue.

Brooklyn 11. N. Y.

• Mokslas ir darbas. • Visur
• Kokie planai? • Nenorim

rusų kalbą ir kartu gilinti ger
manistiką. Jei nepasiseks gau
ti mokytojos darbo, bandys 
pereiti į valdžios tarnautojus.

Aldona Krikščiūnaitė džiau
gias, kad galėjo baigti aukštąjį 
mokslą. “Jei kada grįšiu į Lie
tuvą”, — sako ji, — tuo tikiu, 
tik nežinau, kada, — 
dėstysiu pedagogiką pedagogi

niame institute, 
nes. mano manymu, suderinant 
moderniąją amerikiečių peda
gogikos psichologiją su klasiki
ne mokyklų sistema (Europo

Dygsta

je), galima pasiekti nuostabių 
rezultatų. žinoma, iš abiejų 
krypčių reikia paimti tik gerą
sias puses.”

Šalia mokslo .ji visą laiką ak
tyviai dalyvavo studentų ateiti
ninkų veikloje, eidama visokias 
pareigas, buvo aktyvi Liet. 
Studentų Dr-jos narė, kalbėjo 
įvairiuose amerikiečių rateliuo
se, profesorių moterų klubams, 
garbės organizacijoms ir t.t. 
Ten daugiausia garsino Lietu-

skantii

Šįmet skautiškasis gyveni
mas įgavo daug ryškesnes for
mas negu turėjo pirmaisiais 
imigracijos - kūrimosi metais. 
Skautiškasis veikimas dau
giausia pasireiškia gamtoje — 
stovykloje. Todėl stovyklavi
mas šįmet lietuvių skautų vie
netuose iškyla kaip būtina są
lyga jų veikiai plėsti.

Štai Petrinių išvakarėse 
“Ančiuko” pacžerė.je (Leon 

Pond) nuo birž. 28 iki liepos 6 
d. stovyklavo Bostono skau
tai.

Liepos 4-6 d.d. ryto saulė 
pasveikino skautus Loon Pun
de ir labąnakt sakė Kaliforni
jos skautams, bestovyklaujar- 
tiems krikštolmio ežero pa 
krantėse. kalnuotam pušynėly.

Birž. 28 — liepos 12 d.d. 
“Lituanikos" ir “Aušros Var 

vą, jos meną, dabartinę padėtį, 
lietuvių mo‘erų padėtį, moksli
nimą, organizacijas.

I^eopoldas Trečiokas, pradė
jęs studijas Chicagoje, perėjo į 
Urbanos universitetą ir studi
javo biologiją ir bakteriologiją. 
Praeitais metais gavo baka- 
lauratą. šiemet magistro laips
nį. Per vasarą jis pasiliko va
saros kursui ir studijuos tol, 
kol gaus doktoratą.

Paskutiniu laiku jis buvo 
Liet. Stud. Draugijos pirminin
ku, yra veiklus skautų “Vyčių” 
korporacijos narys. Jis studi
juoja savo lėšom. Būdamas 
darbštus ir pavyzdingas lietu
vis, gerai skinasi kelią į ateitį ir 
laimi visų simpatijas.

Alfonsas Juodikis, pradėjęs 
inžinerijos studijas dar Kaune, 
tęsė jas Vokietijoje ir baigė 
Urbanos universitete. Jis taip 
pat studijavo savo lėšom, buvo 
veiklus “Vyčių” korporacijos 
narys, buvo jos pirmininkas. 
Šiemet užbaigęs studijas baka- 
lauratu, dirba savo specialybė

je — kaip civilinis inžinierius 
Chicagoje.

•

Tegu šis jaunatviškas verž
lumas. kuris juos nuvedė iki 
diplomo, baigusiuosius lydi ir 
toliau. Ir toliau, brandindami 
bei tobulindami savo asmeny
bes. gilindamiesi į mokslą, te
gu jie skleidžia mūsų visuome
nėje kultūrą ir jai kuo plačiau
sia prasme tarnauja.

A. D—nas

Movvklos
J

tų” tuntų skautai savo daino
mis skardena Čikagos apylin
kių miškus.

Liepos 4-6 d.d. Tabor Far- 
moje į J. Balčiūno vasarvietę 
būrėsi studentai skautai, kurie 
savo programoje daug laiko 
skyrė diskusijoms skautybės ir 
akademinio gyvenimo temo
mis.

Saulutei slenkant dar .žemyn 
liepos 21 — rugp. 4 d.d. Niaurų 
ūkyje išdygs Clevelando skau
čių “Dubysos” tunto palapinių 
sodžius.

Nevv Yori'o skautai vyčiai 
rugpjūčio vidury irgi trauks j 
miškus, .jei ne visai savaitei, tai 
bent savaitgaliui.

Neatsilieka ir Kanados skau- 
‘ai. Birželio - liepos mėnesiais 
Toronto. Hamiltono. Izindono 
(Ont.) ir Montrealio tuntų 
skautai nusės palapinėmis di
džiuosius Kanados miškus.

Lš anapus Atlanto ateina 
gandas: Vokietijos ra .jonas sto
vyklauja liepos pradžioj. Sktn.
K. Vaitkevičius organizuoja 
Anglijos skautų stovyklą liepos 
pabaigoj. Šią stovyklą labai e- 
fektingai lėšomis remia Didž. 
Brit. Lietuvių S-ga. Laukia su
važiuojant arti 100 skautų.

R. K.

MOŠŲ VYSKUPO ŽODIS SKAUTAMS
“Skautų Aide” atspausdintas 

J. E. Vyskupo Vincento Pa- 
dolskio straipsnis Skautybė ir 
Religija. Jo mintis perduoda
me skaitytojams, nes straips
nyje atsispindi ne tik mūsų 
dvasiškijos, bet ir visos Kata
likų Bažnyčios pažiūra į skau- 
tvbę ir jos pozityvus įvertini
mas. Autorius taip rašo skau
tams:

“Skautybė įleido gilias šak
nis daugelyje pasaulio kraštų, 
ir tuo sąjūdžiu nesidomėti ne
galima, juo labiau, kad jis 
stengiasi laimėti savo vėliavai 
vis didesnius plotus. Galime 
tačiau svarstyti, kaip giliai 
skautų organizacijos nariai yra 
persiėmę pagrindiniais skauty
bės šūkiais ir idealais, ir kaip 
jie yra jiems ištikimi.

Jų šūkio kilnumo negalime 
kvestionuoti. “Dievui. Tėvynei. 
Artimui” — apima visa, kas 
žmogui yra brangiausio. Mūsų 
pavasarininkų šūkis buvo šiam 
labai panašus. “Dievui ir Tė
vynei” — matome įrašyta mū
sų pavasarininkiškojo jaunimo 
vėliavose. Nors jų šūkiai pana
šūs, tikslų siekti būdai tačiau 
yra skirtingi, bet vieni ir kiti 
telkė ir telkia išimtinai ar bent 
dalinai mūsų katalikiškąjį jau
nimą.

Bažnyčios vadų pareiga žiū
rėti, kokiems sąjūdžiams jų 
tikintieji priklauso, eventualiai 
juos įspėti, jei jie būtų pavo
jingi jų tikėjimo grynumui.

Bažnyčia yra rami, kai iš jos 
pačios paskatinimų sąjūdžiai

LIETUVAITĖ PRIE MIKROFONO
Už pažangumą moksle apdovanota “Anthony medal”

Providence, R. I. — Prieš 
3 metus iš Vokietijos čia atvy
ko su tėveliais t remi ne Milda 
Mackevičiūtė ir įs ojo į viduri
nę mokyklą (highschool). Bir
želio pradžioje ji baigė šią mo
kyklą ir buvo priimta į Rhode 
Island Honor Society.

Mokinių tarpe buvo paskelb
tas konkursas — “Mano gyve
nimas”. Konkurse dalyvavo 
250 mokinių. Pirmąją premiją 
laimėjo Milda Mackevičiūtė. 
Mokslo baigimo iškilmėse di- 
retkorius ją pristatė pilnutėlei 
mokinių ir svečių salei ir pa
žymėjo. .jog ji yra Iietuvaitė- 
t remtino, dėl bolševikų okupa
cijos netekusi savo tėvynės ir 
Amerikoje per 3 metus tiek iš
silavinusi. kad konkurse lai
mėjo pirmąją vietą. Po to ją 
pakvietė prie mikrofono per
skaityti savo rašinio.* •

“Karo metu mano gražioji 
Lietuva buvo kaip ligonis, kan
kinama daugel ligų.. Tūkstan
čių tautiečių kaulai guli Sibiro 
sniege, tūkstančiai mirė vokie
čių koncentracijos stovyklo
se...” Toliau ji vaizdavo, kaip 
su tėvais bego iš savo krašto. 

MERGAIČIŲ
PUTNAM,

Putnam Seselių sodyba virto 
mažu miestu: suplaukė stovyk
lauti 92 mergaitės iš visų Nau
josios Anglijos lietuviškų kolo
nijų. Vidurinis stovyklautojų 
amžius 8—13 metų.

Mergaičių nuotaiki pekil:: 
skamba dainos, krykštavimas, 
“sukasi rateliai", siūbuoja s:i 
pyklos. Ties ledų parduotu-. »■ 
dažnai m-Pyti būreliai “sm i 
lyžaiitojų". nes dieno-, vėl oa 
rosi karštos. Yra “senių” sto
vyklautojų. Aldona Simu t y! ė 
iš Nevv Yorko čia praleidžia jau 
devintą vasarą. Kitos — šeštą, 
penktą ar trečią. Šios pažįsta 
Putnamo sodybos paslaptis, ži
no visus paukščių lizdus. vist;-; 
miškelio takus. Tik ir jus ne
atspėja, ką slepia šių metų 
programa. Pagrindiniai punk
tai lieka tie patys, kaip kas me. 
tai, bet naujos vadovės ir lek
torės įneša vis naujų dalykų.

išauga. Ji seka tačiau a'idžiai. 
kai sąjūdžiai susikuria šalia 
jos, bet kur jos nariai gali bū
ti angažuoti. Tokia yra ir skau
tų organizacija. Ji buvo įkurta 
anglikono Baden-Povvell, taigi, 
žmogaus, kuris Katalikų Baž
nyčiai nepriklausė. Tačiau į 
šią organizaciją įsijungiant ir 
katalikams, visai suprantama, 
kad Bažnyčios vadai tuojau 
susidomėjo, kiek katalikų tikė
jimas bus joje respektuojamas.
Katalikams joje daly vau’i pa

sirodė galima, kadangi į pa
čius organizacijos pagrindus 
padėta religija ir religingumas. 
Joje gali todėl turėti sau vietą 
kiekviena konfesija ir pagal sa
vo tikėjimo reikalavimus 
tvarkytis. Nei viena grupė ar 
asmuo negali neigti religijos, 
nes tai būtų prieš skautybės 
pagrindus. Jei kas ją neigtų, 
nustotų savo dvasia jai prik
lausyti.

Religingumas tačiau, kokį 
galima dėti skautų katalikų 
ideologijos pagrindam negali 
būti suprastas savaip: jis nega
li būti kokio natūralistinio ti
kėjimo išpažinimas, bet kokį 
Katalikų Bažnyčia tikėti pa
duoda.

Už šio tikėjimo grynumą v- 
ra atsakingi skautų katalikų 
vadai, ypač jų kapelionai, ku
rie turi budėti, kad skautai ka
talikai nebūtų kieno nors kata
likiškame tikėjime suklaidinti 
ar sukliudyti juo pilnutinai gy
venti. Kapelionų a*sakingumas 
skautų religinime juo didesnis.

Milda Mackevičiūtė

ir Į>ergyventus karo įspūdžius. 
Ir pilnutėlė salė sulaikius kva
pą klausėsi jos žodžių.

Už rašinį mokyklos direkto
rius įteikė jai “Anthony Me
dai”. Šio medalio sumanytojas 
yra vienas senatorius: juo nori
ma paskatinti mokinių kūrybą.

Vietos dienraštis “Provi
dence Joumal” padarė pasikal
bėjimą su Milda Mackevičiūte, 
įdėjo jos nuotrauką ir išspaus
dino ištisai .jos rašinėlį.

STOVYKLA
CONN.

žaidimus veda mokytoja Dzi- 
kienč iš Elizabetho, tautinius 
šokius — Marijošienė iš Nevv 
Britain. lituanistiką -- seselė 
Rogalskytė (vyriausia stovyk
los vadovė), rankdarbius—se
sele Veronika Imbrasaitč. Kas 
savaitę iš Bostono atvyks Ber
nardas Brazdžionis ir arfis’as 
Henrikas Kačinskas pravesti 
lituanistikos programų vaka
rų. Jiems patalkinti pakviestas 
Jonas Aistis.

Išleistas “stovyklos giesmv- 
nėlis" su naujomis religinėmis 
giesmėmis. Jau veikia speciali 
mergaičių redakcija stovyklos 
laikraštėliui leisti.

Darbas kas dieną gvvėja. 
Atrodo, kad šiais metais bus 
kuo pradžiuginti suvažiavusius 
svečius stovyklos pabaigai. Už- 
baiginis mergaičių pasirody
mas įvyks liepos 27 d. — Lie
tuvių susiartinimo šventėje.

Kaip kam patogiau — paprastai namus stato. pradėdami mi<> į,.-. a- 
tu. bet nevyorkiškiai K. Sheehan. » iii., ir < h. Zamir.it. X hm. re 
Statė Buiiding pradeda piešti nuo stogo. sa:ia stovintis t; ;, i.i.a...- ii> 
R. Ryan mano, jog jie elgiasi prieš įprastine t\ark:;.

kad į skautų eiles įtraukiami 
visai jaunučiai, taigi, kurie rei
kalingi labai rūpestingo vado
vo. kad jie galėtų išaugti tikrai 
sąmoningais katalikais.

Skautų katalikų vadų y ra 
pareiga sudaryti visas saly g.-, 
kad kapeliono darbas būtų tik
rai našus, kad katalikuose ne
įsigalėtų religinis abejingumas, 
atšalimas, ar kas panašaus. 
Toks abejingumas veda j nure 
Ilgėjimą, kas yra prieš pačios 
organizacijos tikslus ir paskir- 
tį. Juo blogiau būtų religinį a- 
bejingumą organizacijoje są
moningai palaikyti, jį platinti, 
griaunant pačios skautybės pa
grindus.

Tam išvengti skautai ne vie 
nam krašte organizuojasi gry
nai konfesiniais pagrindai-; 
Lietuviai tačiau tremtyje, ne 
žiūrint kokios konfesijos jie be
būtų. ryžosi sutilpti vienoje or
ganizacijoje. neatsižadėdami 
savo konfesinių skirtumų ir re
liginiam abejingumui nepasi
duodami. Katalikams ‘ai yra 
vienintelė priimtina bendro 
veikimo sąlyga.

Moksleiviu ahili iiiiikr
«- *

l’ITTSBI KGII. PA.

Tarp kalnų ir pušynų. toli 
nuo miestų ir didžiųjų kelių, 
tikrai pasakiško gražumo gam
toje stovyklauja šimtas -išūio- 
ni moksleiviai ateitininkai, su
važiavę iš Clevelando. Cbi<-»- 
gos. Bostono. Broctokono, 
Brooklvno. Nevv Yorko. Saint 
Louis, Great Neck. Philadel- 
phijos. Baltimorės. Detroito. 
Rochesterio ir Pittsburgho.

Sportas, dainos, muzika įne
ša nepaprastą gy vumą stovy k
los gyvenime. Vieni baseine 
maudosi, antri žaidžia orasvie- 
dį. treti upelyje valtelėmis 
plaukioja.

Rytmetį šv. mišios, vakare 
trumpas religinis susimąsty

New Yorko prekybininkas M. I M:i\ Inu- :i. r .a- l'i.v: s.
skautu statulėle “Man and Boy". Mas > ra įm-. • . -i. > <! Izia.i
sias skautu šelpėjas. Salia matome skautu k!ai>ų direktorių
D. W. Armstronir.

Gy-vename tikėjimui puvo 
jingus laikus. E«!.’-visk; 
komunizmas jį m ri i.-rmtti iš 
šaknų. Visi tikintieji, .. ai 
konfesijai jie p; ucausyt'.i, 
valo ginti tą ži;.--g"Us skh>s 
brangeuy ix.>. Bet tai y- jė m -t 
katalikų pareiga.

Nuo ši
tis ir mūsų kautai. N. gi . ■ 
gali abejingai žiūrėti, kaip ki
šimąsi pa jų račių oi g.-mizaci 
jos pamatais šilai kovai ' i- 
mėti ypač vieno reikia: sąr a 
ningai gyventi r. o ‘ik ji::, u. 
Musų skautams a- k. tik >- 
rėčiau to ir palinkėti."

Skautai yra didžiai d; ki.-> -i 
J. E. v. Padi ž • : -
skatinančias mini: . o 
jos gal atšaldys ii tu .kurie 
i- šalies sten
Icngia išves-i ’ ■ tu\ <a'r: 
lybės sąjūdį iš pūri usvj os

S’laipsnio ;..: ii-.-’ :: :ui > ; ;
pridurti, kad visų kontesijų 
lietuviai skautai ne nuo 
tičs taiki:į. bet nir» pai pi r-?; • -i 
dienų Vilniuje 1'!1S ra -u- 
fe’pa v ienoj- cr iniza- - •

K. E.

mas ir ’
Pinnorios s-v.-»iJ”- ! , ■ ■■- u 
buvo Teves Barnabas ?i;k'> 
Lauskas. OFM: antrosios 
tės kapelionas Tėvas V. Ftirr:->•- 
lis. MIC.

Pirmoje savaitėje aplankė 
stovyklą kun. V. Bagd mivi- 
čius. kun. Ig. l’rl: mus. kun. ? 
Kazėnas, kun. A Šulinskas. ". 
Praneiši-;-’s Gedgaudas, OI 
“Ateities" red.:i<t.a . ■- .i. Bla
žius! as. Fe< !era«-ijos v '’-r.
A. Darnusis. S. Barz(,u!< i-, ; dv. 
S. Gabaliauskas, P. Joga. (’. 
Surdokas.

Vyriausias stovy klos ved. ; 
yra A. Viliušis. MAS (jmiro 
Valdy bos pirminink k.

Zamir.it
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA

• Lietuviu Akademinio Skau
tu sąjūdžio nariai iš visų Ame
rikos vietovių, liepos 4 d. suva
žiavo m-joj akademinėn sto
vyklom Juozo Bačiūno vasar- 
vietėn "Tabor Farm". Sodus. 
Rengimo komisijai vadovauja 
vytietis senj. Vyt. Mikalavi- 
čius.

• Antanas Semaviėius. Taco- 
ma. Wash. sulaukę 65 m. amž.. 
mirė širdies priepuoliu apie vi
durį birželio. Priepuolis ištiko 
jį savo kieme betvarkant gė
les. prie kurių besidarbuodama 
buvo susirgusi ir tą pačią die
ną mirė, jo prieš tris mėnesius 
palaidotoji žmona. Semavičius 
buvo susipratęs lietuvis, nuo
širdus ir energingas, ypatingai 
daug padėjęs tremtiniams. Pa
skutinius kelis metus jis buvo 
apdraudos agentu ir vertėsi na
mų pirkimu - pardavimu.

Lankėsi TT. Jėzuitai
Philadelphiją šią sa\uitę ap

lankė Tėv. J. Venckus. S. J. ir 
Tėv. J. Kidykas. S. J. Jiedu 
aplankė savo pažįstamus ir pa
sikalbėjo svarbiais apašu.Ia\i- 
mo reikalais. Iš čia išvyko į 
Vilią Joseph Marle, o ten 
vyks į Chicagą.

Lietuvių Diena
Philadelphijos Liet. Bend

ruomenė šiemet rengia Lietu
vių Dieną, kuri bus rugpiūčio 3 
d.. Raven Hill Academy. Nu
matyta įdomi programa, svar
bių svečių. Lietuvių Diena pra
sidės pamaldomis šv. Andrie
jaus parap. bažnyčioje. Po to 
Iškilmėj gražioj gamtoj.

Tretininkų kongresas
Visų JAV tretininkų pen 

metinis kongresas šiemet įvyks 
spalio 24-26 d.. Miluaukee. 
Wisc. Kongresas vyksta šūkiu 
— Trečiojo Ordino apaštalavi-

mas. Būtų labai gera, kad ir 
Philadelphijos tretininkai siųs
tų savo atstovą.

Pardavė spaustuvę
Šiomis dienomis a.a. Juozo 

Buroko ir Arlausko vedama 
spaustuvė parduota. Parduota 
ir BMV lietuvių įsteigta spaus
tuvė. kuri veikė S. 2nd St.. Da
bar didesnės lietuviškos spaus
tuvės taip ir nebėra Philadel- 
phijoj.

Ateitininkų stovyklon
Philadelphijos ateitininkai iš

vyko savo metinėn stovyklon 
prie Pittsburgho. Eksktrsijai 
vadovauja Žukauskas ir Rama-

nauskas. Jie grįžę savo įspū
džius perduos visai Ateities 
kuopai.

Bus lietuviškas užmiesčio 
klubas

P. Mikolaičio sodas ir ūkis šie
met negali turėti gegužinių. 
Todėl lietuviai Philadelphijos 
apylinkėj susirūpinę steigti sa
vo atskirą klubą užmiesty, kur 
galėtų turėti gegužines. vai
kams vasaroti vietą, šeimoms 
atsigaivinti grynu oru ir 1.1. 
Tuo tikslu bus organizuota ko
operatinė bendrovė, kuri įsigys 
tokį klubą ir jį išlaikys, kaip 
išlaiko panašios kitos organiza
cijos.

Išvyko vasaroti.

Liepos 1 d. keletas lietuvių 
vaikučių išvyko vasaroti mies
to išlaikomon stovyklon. Da
bar važiuoja mergaitės, o po to 
važiuos berniukai. Lietuviams 
ten patekti padeda Liet. Bend
ruomenės Socialinė Komisija.

1-
-N.-

ŽINIOS Iš KALIFORNIJOS

TĖVAI PRANCIŠKONAI KENNF.BUNK PORT, ME.

LIETUVIŲ DIENĄ IR!
PIKNIKĄ |

11 vai. — Iškilmingos Šv. Mišios vienuolyno parke.
3 vai. — Šv. Antano Koplyčios pašventinimas. Apeigas atliks J. E. Portlando vyskupas.

MENINĘ DALJ Išpildys Nevv Britain lic u. vių parapijos choras ir tautinių šokių grupė, 
vadovaujant muz. V. Marijošiui ir K. Steponaitytei-Marijošienei.

Po programos šokiai.
Tėvai pranciškonai nuoširdžiai kviečia atsil: nkyti savo Geradarius. Rėmėjus ir visus 
Amerikos lietuvius.

e II*

• Rūta Kerelytė. baigusi 
MacCormick Business College 
ir gavusi diplomą už specialią 
komercijos šaką, pradėjo dirbti 
vienoje žymioje kosmetikos 
firmoje.

• Prof. Step. Kolupaila, No
tre Dame universiteto atstovas, 
dalyvavo American Society for 
Education of Engineers suva
žiavime. Illinois univ Vėliau 
aplankė lietuvius studijuojan
čius Urbanos univ. ir pasakė 
jiems kalbą.

• .Antanas Kaminskas, žy
mus katalikiškų organizacijų 
veikėjas, yra paskirtas virši
ninku radijo, telefono ir televi
zijos instaliacijos amfiteatre, 
respublikonų ir demokratų 
konvencijų Chicagoje metu.

Brockton. Mass.

Kazlauskas
Wil-

• Agron. dr. J. Briedis, dau
giau kaip tris metus išgyvenęs 
Australijoje. kur buvo nublokš
tas emigracijos, ponų Zizų pa
stangomis atvyko Amerikon ir 
šiuo metu yra apsigyvenęs pas 
savo globėjus Chicagoje.

• I)r. Bronius
dėsto tarptautinę teisę 
kes-Barre kolegijoje.

• Dr. Jurgis Volodka išlaikė 
valstybinius egzaminus ir gavo 
gydytojo praktikos teises Illi- 
nois valstybėje. Jaunasis gydy
tojas mediciną pradėjo studi - 
juoti dar Lietuvoje, o tremtyje 
1946 m. įstojo Muencheno uni
versitetan ir 1949 pradžioje ap
gynęs disertaciją gavo medici
nos daktaro laipsnį.

Auksinį jungtuvių jubiliejų

šventė Varapickai iš Nevv Bed- 
ford. Mass. liepos 5 d. Giminės, 
draugai ir pažįstami maloniai 
buvo priimti tos šventa proga 
pačių jubiliatų savo gyvena
muose namuose. 38 \Vashborn 
St.. Nevv Bedford. Mass. Vara
pickai yra susipratę lietuviai ir 
djdeli katalikiškos - lietuviškos 
spaudos mylėtojai bei rėmėjai. 
Dėl to Darbininko leidėjai nuo- 
širdžiai sveikina jubiliatus ir 
linki gausios dangaus palaimos.

• šeštadieninė mokykla šie
met turėjo 44 įsiregistravusius 
mokinius, iš kurių uoliai lankė 
30. Buvo mokoma, pasiskirs
čius į tris grupes: pirmąją su
darė patys mažieji, antrą —III 
ir IV skyriaus mokiniai, tre
čiąją — pirmosios gimnazijos 
klasės. Pamokas dėstė I. Da- 
niusevičienė. I. Eitavičienė: lie
tuviškai tikybos mokė kun. A. 
Klimas 
J. Daniusevičius. Pamokos 
vo šeštadienių popiečiais 
Roko lietuvių parapinėje 
kykloje. kuriai vadovauja 
kryžiuotojo Jėzaus seserys, 
rapijinės mokyklos vedėja, se
suo Imelda. nuoširdžiai rėmė 
tą lietuvišką darbą.

Mokslo metus užbaigiant, vi
siems mokiniams buvo išduoti 
atitinkami pažymėjimai ir. be 
to. kiekvienas iš jų gavo dova
nų lietuvišką knygą. Jas nupir
ko Brocktono tremtinių komi
tetas. kuris taip pat davė lėšų 
mokyklos knygynėliui sudary
ti: knygynėlis veikė ištisus me
tus. Kitais medžiaginiais reika
lais daug rūpinos pačių tėvų 
komi‘etas, kuriam pirmininka
vo V. Senuta. Jis taip pat tel
kia lėjas parapijai atsilyginti 
už patalpas (šilumą). Kazimie
ro klubas pirmas tam paauko
jo 10 dol.

Birželio 21 d. parapijos sa
lėje įvyko tėvų ir mokytojų su
siartinimo vakarienė. Joje taip 
pat dalyvavo kleb. kun. Pr. 
Strakauskas. kun. A. Klimas ir 
tremtinių komiteto pirm.. P. 
Viščinis. Kalbėjusieji pasi
džiaugė mokytojų ir tėvų pas
tangomis išlaikyti ir sustiprinti 
lietuvybę jaunuosiuose.

• šv. Roko parapija. Bosto
no arkivyskupui sutikus, nuo 
š. m. birželio 29 d. tapo šv. Ka
zimiero parapija. Per Petrines 
buvo bažnyčioje perskaitytas 
atitinkamas arki vysk. R. Cu- 
shing rajtas. Parapijos vardas 
pakeistas ryšium su naujai sta
toma bažnyčia. Jai parinktas 
Globėju lietuvis šventasis. Jo 
vardu JAV dabar bus vadina
ma 19 ta lietuviška parapija.

Mokyklos vedėju buvo 
bu- 
šv.

mo-
Nu- 
Pa-

Ateitininkų susirinkimas į- 
vyko birželio 21 d. Kojelių 
nuosavam dviejų aukštų name. 
Buvo aptarta visa eilė bėgamų 
reikalų ir atlikta pagal centro 
Valdybos bendraraštį Ateiti
ninkų Federacijos vyriausių 
organų rinkimas. Išrinkta nau
ja skyriaus valdyba. L. Dau- 
mantaitė - Baltrušaitienė. J. 
Vitėnas. A. Skirtus. A. Butkus 
ii- J. Mtkus. Susirinkimui pir
mininkavo A. Skirtus.

Tenka pasigėrėti ponų Koje
lių vaišiningumu bei nuoširdu
mu svečius priimant ir pavai
šinant.

Nau jos abiturientės: Bertu- 
lytė. Dobkevičiūtė. Karaliūtė. 
Kraftaitė ir Pamaitytė. Visos 
abiturientės, išskyrus Kraftai- 
tę. yra buv. DP ir mokiusios 
lietuvių mokyklose Lietuvoje ir 
vėliau Vokietijoje. Čia atva
žiavusios greit nugalėjo vietos 
kalbos sunkumus, buvo geros 
ir pavyzdingos mokinės, gar
bingos mūsų kenčiančios tau
tos jaunimo atstovės svetim
taučių mokyklose.

Buv. dypukių tėvelių rūpes
čiu buvo surengtas Los Ange
les mieste gražioje danų salė
je puikus pobūvis, kuriame 
svečių ir visuomenės atstovų 
jaukioje nuotaikoje buvo pa
gerbtos vešliai augančios nau
jos mokslo atžalos.

Mokslo metų užbaigimas 
Los Angeles lietuvių sekmadie
nio mokyklėlėj buvo gražiai at
švęstas birželio 22 d. Parapijos 
bažnytėlėj sumos metu vaiku
čiai dalyvavo su savo mokyto
jais ir tėveliais. Kun. Šiliaus- 
kas pasakė progai pritaikintą 
pamokslą pabrėždamas gimto
sios kalbos bei savo krašto mei
lę ir svarbą.

Po pietų parapijos salėje 
sekm. mokyki, mokiniai darbš
čių mokytojų paruošti, gražiais 
vaidinimais, deklamaci 'omis. 
dainomis bei šokiais teikė da
lyviams geros nuotaikos ir pa
sigėrėjimo savo tėveliams ir 
mokytojams — džiaugsmo ir 
pasididžiavimo už paaukotą 
rūpestį ir įdėtą darbą auklėjant 
ir mokant vaikus lietuviškoje 
dvasioje.

Mokyklėje mokytojauja: 
Audronienė. VI. Pažiūra. 
Razutienė, A. Skridulis ir
Tumas. Mokyki, tėvų komite
tas įteikė mokytojams kuklių 
dovanėlių. Komiteto pirminin
kas — J. Naujokas. Mokykla 
daug rūpinasi kun. J. Kučingis.

Burbanke lietuviškos įkurtu- 
tuvės. Vaitekai namų ir val
gyklos Hollywoode savininkai 
prieš keletą mėnesių nusipirko 
Burbanke (Los Angeles prie-' 
mieštis) naujus modemiškai į- 
rengtus namus. Vaitekai, ben-

A. 
O.
II.

dradarbiaujar.t jų šeimos bi
čiuliui. lietu\iško radijo pusva
landžio reikalų vedėjui Br. Ge
diminui. birželio 22 d. surengė 
nepaprastai puikias įkurtu\es. 
kurtuvėse dalyvavo Lietuvos 
garbės konsulas dr. J. J. Biels
kis ir prof. M. Biržiška, operos 
solistė Elena Bartush-Suag- 
art ir daugelis kitų pirmaujan
čių Los Angeles lietuvių kolo
nijos visuomeniniame bei kul
tūriniame gyvenime vyrų ir 
moterų.

Buvo pasišnekučiuota, pasi
dalyta praeities prisiminimais 
bei įspūdžiais. Gražiai, jaukioj 
lietuviškoj nuotaikoj praleistas 
sekmadienio popietis. Vaitekas 
iš viso Lietuvos nėra matęs. 
Vaitekienė gimus ir augus Kra
žiuose. prieš porą dešimtų me
tų atvažiavus Amerikon ir gy
vendama Chicagoj aktyviai 
reiškėsi lietuviškoj veikloj. Da
bar gyvendama čia dirba lietu
viškose organizacijose, daly
vauja lietuviškuose parengi
muose bei minėjimuose, išaugi
no ir išmokslino savo dukterį.

— -Juozas .Mitkus

BUFFALO, N. Y.

latvių ir lietuvių 
šeštadienio vakare Ha-

Kalbėjo dr. Pranas Padalskis
Deportacijų sukakties meti

nės buvo paminėtos birželio 14- 
15 d.d. visų Buffalo pabaltiečių 
klubų: estų.
kai tu.
rugari Temple salėje įvyko pa
minėjimas - koncertas, o sek
madienį 12 vai. St. Louis baž
nyčioje mišrios evangelikų pa
maldos už deportuotuosius bu
vo evang. bažnyčioje prieš pat 
koncertą.

Clevelandas siunčia Chicagai ~Rfitą~

Paminėjimas pradėtas Ame
rikos ir Baltijos tautų himnais, 
kuriuos sugiedojo solistai. Po 
himnų kalbėjo Detroito univer
siteto profesorius dr. Pranas 
Padalskis. plačiai ir vaizdžiai 
nušviesdamas birželio trėmi
mus. pabaltiečių kančias ir bai
sųjį komunizmą, kaipo niekie
no nesutramdomą ir nebau
džiamą genocido vykdytoją. 
Savo kalboje jis pabrėžė, kad 
Baltijos tautos kenčia Sovietų 
priespaudą ne be vakariečių 
palaiminimo.

Sekmadienio laikraštis “Bu
ffalo Courier Express”, apra
šydamas pabaltiečių liūdnąsias 
metines, pabrėžė, kad dr. P. 
Padalskis. buvęs 1940-1944 m. 
Lietuvos pogrindžio veikėjas, 
smarkiai apkaltno vakariečius 
dėl jų naiviškos politikos su 
Sovietais kaip karo taip ir po
kario metais. Pavaizdavo net 
jo kalbos ištrauką, kad dauge
lyje vietų birželio 14-16 dieno
mis 1941 m. pabaltiečiai buvo

suvežami trėmimui į stotis a- 
merikoniškomis mašinomis.

Po dr. P. Padalskio kalbos 
pabaltiečius sveikino miesto 
burmistro atstovas Mrs. Bird. 
Koncerto programą išpildė pa
baltiečių muzikai ir daininin
kai: L. Hajošas. D. Luedig. E. 
Sakavičienė. Olga Sandmanis 
ir Vyt. Žmuidzinas. J paminėji
mą - koncertą susirinko per 
300 asmenų, daugiausia pabal
tiečių. Antroji paminėjimo die
na — pamaldos už deportuo
tuosius reikia laikyti ypatingai 
pavykusia, nes didžiulė St. 
Louis bažnyčia prisirinko pilna 
amerikiečių. Rengėjų atspaus
dinta brošiūra “Communism— 
Enemy of our Freedom" prie 
įėjimo į bažnyčią buvo tuoj pat 
išgraibstyta, šv. mišias laikė ir 
pamokslą pasakė bažnyčios 
klebonas kun. Schuartz. Savo 
pamoksle tarp kitko parodė jis 
klausytojams iš sakyklos dvi 
knygas (Genocidas ir Raudo
noji Žvaigždė) ir pasakė: “štai 
čia turiu dvi knygas, pilnas au
tentiškų dokumentų, foto nuo
traukų ir pavardžių nukankin
tųjų pabaltiečių. Šiurpo krečia
mas jas peržiūrėjau, perskai
čiau ir nebenorėčiau jų daugiau 
matyti. Tikras esu. kad neno
rėtumėte ir jūs tokių vaizdų 
regėti.” Charakteringa, kad po 
pamaldų atsirado keletas po
nių. kurios net zakristijoj pano 
ro pamatyti tas knygas. Baig
damas kvietė jis visus melstis 
už geležinės uždangos paliku
sius pabaltiečius. K. J.

• Birželio 7 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos susirinkime vėl 
buvo išrinktas pirmininku adv. 
Jos. Peters (Petraitis). Pagal 
naujai priimtą sta.utą nauja 
valdyba bus renkama ne pabai
goje metų, bet viduryje metų.

• Bii-želio 21 d. buvo sušauk
tas pirmasis Los Angeles žur
nalistų susirinkimas. J laikiną
ją valdybą išrinkta pirm. V. 
Bakūnas. sek. M. C. Starkus ir 
ižd. B. Raila. Steigėjais narais 
be valdybos dar yra: prof. M. 
Biržiška. J. Vitėnas. A. Skirtus. 
V. Trumpa.

• Liepos 4. 5 ir 6 d.d. Los 
Angeles skautai, vadovaujami 
V. Pažiūros padarė pirmąją 
liet, skautų stovyklą Lake Ar- 
rovvhead apylinkės kalnuose. 
Taip pat tomis dienomis ir Los 
Angeles L. Vyčių kuopa turėjo 
trijų dienų iškilą į Big Bear 
Lake (netoli Palm Springs).

• Lietuvių Dienų magazino, 
birželio mėn. numeryje Vac. 
Sidzikauskas plačiai supažindi
na kas yra LE PL.G (Laisvo
sios Europos Patariamoji Lie
tuvių Grupė). Šiame L. D. nu
meryje telpa apie 50 naujausi:} 
iliustracijų iš pasaulio lietuvių 
kultūrinio veikimo. Lietuvių 
Dienos yra leidžiamos Los An- 
gelyje. Calif. (9204 S. Bmad- 
way) kas mėnuo išskyrus 
pos ir rugp. mėnesius.

Tradicinė MARGUČIO rao- 
šiama Vasaros šventė Chicagoj 
šiemet įvyksta liepos 20 — Ri- 
verviev Parke. Jau eilė metų 
Margutis savo Vasaros šventei 
sutelkia visas jėgas, kad tą 
dieną Chicagos lietuviai, suėję 
į milžinišką parką, pasijustų 
vienybėj ir bent trumpam pa
sigėrėtų bendruomeniniu jaus
mu.

Margučio švenčių dienomis į 
Riveivievv Parką suplaukia lie
tuviai ne tik iš Chicagos. bet ir 
iš tolimesnių Chicagos apylin
kių. Margučio vadovybė visa
dos parūpina kuo geriausią 
programą. Šiemet jos dėmesys 
sutelktas į tai. kad liepos 20- 
tos dienos šventė būtų lietu
vių jaunimo šventė. Tuo tikslu 
pakviestas iš Clevelando Vaikų 
Teatras ‘‘Rūta”, kur šventėj 
suvaidins Mykolo Venclausko 
‘‘Burtininko pinklėse”. Tai bus 
pirmoji Teatro “Rūta” iškila 
Amerikos lietuvių soslinėn Chi- 
cagon. Šio teatro kūrėjas ir re- 
žisorius yra Petras Maželis.

Pirmasis “Rūtos” pasirody
mas Chicagoj laukiamas visų: 
senų ir jaunų.

Ilomestead. Pa

Ii o-

Užuojauta
Aktoriui Juozui Kaributui 

dėl tragiškos jo motinos, se
sers ir brolio mirties Lietuvoje, 
reiškiame giliausią užuojautą.

Dan. ir Juoz.. Mitkai

GREENFIELD MASS.

šv. Onos draugija liepos 13 
d. rengia pikniką - gegužinę. 
Pradžia 1 vai. p.p. gražiame 
Frankiin County Parke. Bus 
labai skanių valgių ir gėrimų 
bei kitok'ų pamarginimų. Vi
si broliai ir sesės lietuviai ma
loniai kviečiami atsilankyti 
linksmai laiką praleisti ir mūsų 
draugiją paremti.

Visų laukiame ir visus malo
niai priimsime.

Lietuvių jaunimo vasaros 
šventės proga Margutis savo 
radijo programoj pradėjo lietu
viškų pasakų varžybas. Kiek
vieną ketvirtadienį ir sekma- 
aienį per šešias savaites Mar
gučio radijo programoj bus 
skaitomos pedagogų parinktos 
lietuviškos pasakos jaunimui. 
Jauni klausytojai, prisiuntę ge
riausią bent vienos skaitytų 
pasakų įvertinimą, gaus atitin
kamą premiją Vasaros šventės 
dieną — liepos 20.

A’aelovas Rocevičius, .spau
dos kiosko vedėjas ir liet, spau
dos bendradarbis, liepos 12 d. 
susituokia su Onute Marija 
Matusevičiūte. Jungtuvės įvyks 
9:30 vai. šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. A. V.

Sidabrinis jubiliejus
Šv. Petro ir Povilo lietuvių j 

parapijos klebonas kun. E. Va- 1 
siliauskas. birželio 22 d. šventė 1 
sidabrinį kunigystės jubiliejų. 
Parapijos komitetas šia proga ! 
svetainėje surengė klebono ’ 
garbei vaišes. Nežiūrint plieno 1 
streiko į vaišes svečių atsilan
kė labai daug. Jubiliato drau
gai kunigai — E. Bolev, Abro
maitis, M. Kazėnas. J. Skrip- 
kus ir J. Misius. Iš pasauliečių 
dalyvavo dauguma senųjų lie
tuvių. bet buvo ir jaunesnio
sios kartos, kurie dar lietuviš
kai kalba ir lietuviškai galvoja.

Daugelis apgailestavo, kad 
lietuviškos parapijos klebono 
garbei pasakytos kalbos lietu
vių kunigų buvo anglų kalba. 
Juk visi lietuviškai supranta ir 
mieliau klausytų lietuviškai 
kalbant tokiomis iškilmingomis 
progomis.

Parapijos choras vad. varg. 
K. Bazio padainavo šešias lie
tuviškas dainas.

Jubiliatas lietuvių ir angių 
kalba padėkojo parapijiečiams 
ir draugams už jam suteiktą 
garbę ir paragino laikytis vie
nybės. veikti draugijose ir iš
laikyti lietuvišką dvasią bei lie
tuviškus papročius. t

Ten E’nęs

Kun. J. Alksnis,
kaip mums pranešama iš Shel- 
bv, Michigan. yra paskirtas 
naujai įkurtos Fatimos šv. Pa
nelės vardo parapijoje. Naujo
joj parapijoj šiuo metu yra a- 
pie 40 liet, šeimų. Liepos 13 d., 
sekmadienį, ruošiama vaišes, 
kurių pelnas skiriamas naujai 
bažnyčiai statyti. Kun. J. Alks
nis kviečia atsilankyti visus a- 
pylinkės lietuvius.

• ••••■■■•v a • r>•

CHAGNON’S
GĖLININKAS

Esame specialistai pagaminti

VESTI VIT ir I.AUM/HVH

BUKIETUS

Gėlės visokioms progoms

688 Armory St
MANTHESTER. N. H.

Tel. 5-6S09

GLENDONO
LEDAI

Gaminami vietoje

Aptarnauja "Fountain Service”.

Aplankykite mūsų bara sti 
ledais. Geriausi ledai.

791 Second St<
Tel. 3-*24l

MANCHESTER. N. H.
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NAUJAI ATVYKĘ

Birželio 2 6d. į Nevv Y orką 
atvyko laivu “General Taylor”, 
išplaukusiu iš Bremenhaven 
birželio 16 d.:

Augustat. Hilda
Juraschka. Hedwig, Ernst, 

Elisabeth. Guenther
Kantovrski, Kristine
Pliess, Otia A.
Stankevičius. Antonia
Schmidt. August, Erna 
Zander. Martha
Zander, Hcdu ig
Zander. Fricdericė 
Zasingcr, Ann. i

PAKUODAMAS septynių kamba
rių namas su 17 ir puse cikerių dir- : 
bamos žemės, prie gero vieškelio 
(27-tas Highvvay). Prieinama kaina.. 
Kreiptis pas pati savininką L Ciud- 

. kis, D.D. L Prineeton, N. J. TeL 
MOnmouth Jet. 7-6293.

S P R TAS

New Yorke ir apylinkėse
T■
I Bostone ir apylinkėse

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

s 
z 
s

I 
i iI i j
i

6-

i
i

I
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i

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i-

ŠACHMATAI
Veda Merkis

Vaitonis dalyvaus Švedijoje
Didžiausias šių metų šachmatų

vykis, greta komandinių varžybų 
Helsinkio olimpiadoj, bus Tarpzoni- 
nės šachmatų pirmenybes Stockhol- 
me. rugsėjo mėn. I tas pirmenybes 
suvažiuos atrinkti, įsikvalifikavę iš 
viso pasaulio 22 meisteriai. Australi
ja ir JAV tebėra nepranešusios savo 
dalyvių. Nuo jų dalyvaus į>o vieną 
meisterį. Kanada siunčia į Tarpzo- 
zines pirmenybes Kanados meisterį 
Povilų Vaitonj. Taigi. Lietuva, nors 
ir netiesioginiai, bus atstovaujama 
pasaulinio masto rungtynėse. Švedi
joje. Nuo Pietų Amerikos dalyvau
ja: Eliskases ir Bolbochan. Pietų 
Afrikos — Heideifiešd. Egvpto —S. 
Z. Basyouni. Kitus dalyvius duoda 
Europa: Gligoric. Matanovic (Jgsl.>. 
Unzicker (Vok>. Prir.s <Oln>. Go- 
lombek <Angl>. Pachman. Foltys 
<Cks>. L. Szabo. Bareha (Vgr>. 
Stolz (Svd>. Gellere. Petrosian. A- 
verbach. Taimanov. Flohr <Sov. S- 
ga>.

Tautvaiša laimėjo. 1950 Golden 
Knight s finale, prieš Comelin. skel- 
__  _.hess Review. birželio m.

JAV didmeistris S. Reschevsky 
laimėjo abu matčus: prieš argenti- 
riietj Najdorf 11-7 ir jugoslavą Gli
goric 51 į—41...

Larry Evans. JAV meisteris, veda 
matčą su H. Stein^r <Los Angeles* 
didelėj persvaroj, būtent 712-21.,.

Estas Keres triumfuoja anapus 
Geležinės uždangos. Sovietų S-gos 
pirmenybėse Keres buvo pirmas su

12 (iš 17). Geller. Petrosyan į>o 
111-^, Smyslov 11 ir pasaulio meiste
ris Botvinnik 10.

Budapešto turnyre P. Keres 
kartojo savo pergalę dar kartą: 
res 12is (iš 17). Geller 12.
Botvinnik. Smyslov ir švedas Stahl- 
berg po 11. Szabo «Vgr> 101/.,, Pet
rosyan ir argeniinietis Pilnik 
991belgas O Kelly 9.

pa-
Ke-

M.

po

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU. KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO. NEURALGIJA, 
NUOVARGI. DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikata ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKEVS PRODUCTS
P. O. Bos 666

Newark L N. J.

SPORTAS PASAI LYJE
Amerikos akademinio jaunimo 

beisbolo pirmenybes, kurios buvo 
pravestos Omaha - Nebraska. lai
mėjo Holy Cross komanda iš Wor- 
cester. Mass.. finalinėse rungtynėse 
nugalėjusi Missouri Statė College.

Anglės golfininkės po 20 metų 
pertraukos vėl laimėjo Curtis tau
rę. nugalėdamos amerikietes 5.4

Iš lengvosios atletikos pasaulio: 
jau pasibaigė Los Angeles varžyoos, 
kurių metu buvo nustatyti sporti
ninkai. kurie vyks j Suomiją atsto
vauti JAV olimpiniuose žaidimuose. 
Reikia pažymėti keletą pasekmių, 
pasiektų šių varžybų metu. Andy 
Satnfield pasiekė naują Amerikos 
rekordą 200 m. bėgime. Jo laikas 
20.6 sek. Senasis priklausė Jessie O- 
wens, kuris tą distanciją per Beerly- 
no olimpinius žaidimus buvo nubė
gęs per 20.7. 3OO0 m bėgimą su kliū
timis laimėjo Horace Ashenfelter. 
distanciją nubėgęs per 9:06,4 tuo 
pasiekdamas naują Amerikos rekor
dą. Bendras įspūdis, kad amerikie
čių komanda ir ši kartą bus pir
maujanti lengvosios atletikos varžy
bose.

I Kopenhagen lėktuvu nuvežta o- 
limpinė liepsna jau nešama j Suo
mijos sostine, kur liepos 19 paskuti
nis šios estafetes bėgikas įneš lieps
na į stadioną ir tuo me’-i oficialiai 
prasidės žaidimai.

Argentinoje pasiektas savotiškos 
rūšies rekordas. Futbolo rungtynėse 
susitiko VVanderers ir Victoria ko
mandos. Tačiau Victoria komandos 
žaidėjai pareiškė protestą dėl pas
kirto teisėjo ir protesto ženklan iš
stovėjo 
dedami, 
pasiekt i 
varčių.
VVanderers

visą rungytnių laiką neju
du priešininkai gi stengėsi 
kiek galėdami daugiau j- 
Galutinis to rezultatas

71. Victoria 0. P. V.

Antanas Varnas, gyv. 381a 
Portland St., Cairbridge, 
Mass., ieško Antano Žilėno į 
JAV atvykusio 1949 m. iš Mu
encheno ir apsigyvenusio Chi
cagoje.

♦*oo*oo*oojMje«jM£»o>*oo*ooJe«Je»*oo*o
♦t* ♦

x LANDREGAN ti Insurance X♦o*Į A g c n c y tY
v įvairių rūšių X♦♦♦ bendras X*♦* *±*

DRAUDIMAS X♦ T9*0 ♦♦ 396 SPRUCE ST., ♦t Manchester, N. H. X❖ Tel. 4-4405
❖
♦*o***o*o***o*o******sjeoj*o**o*o**oo^o
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Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p.. šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

f

VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AVSV, NOSIES IR GERKLES LIGOS

Ofisai: 99 East 69th Street. New York City. penktas aukštas. Važiuoti 
BMT iki 5 Are. arba IRT Lexington Avė. Line iki 59 Street. Tel. Ml’ 8-8677 

Valandos susitarus antrad.. ketvirtad. ir šeštad. nuo 5 iki 8 vakaro.
12 Sbare Laae, Bay Share, L. L, Tel. Itay Sbore 3719. Važiuoti Long Island 

Railroed iki Bay Sbore arba automobiliu Southem Statė Parkuay. Valandos 
susitarus pirmacL, trečiad. ir penktad. visą dieną, o šeštad. tik iš ryto.

4

Stephen B rėdės Jr
ADVOKATAS

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
38 Grand St-, Brooklyn 11. N. Y.

.Trr. •■t. . .
♦

S. Barasevičius ir Sūnus J
FUNERAL HOME ’

♦
♦ ♦ 
i
♦♦

254 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIl’S 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

TeL ŠOuth Boston 8-2590
AVenue 2-2484

$

j
I

Lithuanian :
Fiirnitnre €o.

M O VERS —
SO 8 4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Moverr

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. i

ZALETSKaS
FUNERAL HOMr. I

♦ s

iiii 
i1

♦ 4 o i 
j

564 EAST BROADWAY ;
South Boston. Dlass. Į !

[’

iI

I

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskae 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609 1
VAITKUS l

FUNERAL HOME
197 WEBSTER AVĖ.

Carnbridge, Maso.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktj.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že 
miausiomis kainomis. Kainos to.- 

pačios ir į kitus miestus.
: TeL TB 6-6434

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų. uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų, 
ii- lytiško silpnumo.

nerviškų 
nuo šalčių 
greito pavargimo, gera nito in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras 88.00, 
pusė svaro 8-1.00, ketvirtis sva
ro 82.00.

Prisiunčia m į namus.

Ofiso tel. LExington 2635 Namų tel. LOngwood 1721

h o v e:

i

GRAFU 'XTek STagg 2-5043

S. Ankudas < Ankudavičius) M. D.
GYDYTOJAS ir CHBU BGAS

Priėmimo valandos:
KASDIEN 10—12 ir 7—9 p.p. išskyrus ketvirtad. ir šventad.

Trečiadieniais pagal susitarimą

JOHN DERUHA, M. D.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski
(Armakauskas)

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 

Bradford St., Lavvrence, Mass. TeL 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norvvoud, 
Mass., ir

Pranas Raz.vadauskas, 5 G St., So 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Coltage St.. Norvvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pil
džius, 32 Wi!der St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-o729W

"'dininkė — Brone Ciunienč. 79 
Ba.ry St.. Dorchester, Mass. Tel 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas. B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A KNEI21O vardu. 5<> Col
tage St.. Norw««<>d. Mass. Tol. No: 
wood 7-1459. Piniginės perlaidos - 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu..

ALENANDEK’S CO. 
414 Mest Broaduay, 
South Boston 27, Mass.

I5ITTERFLY F A KM —
Sumodernintas ūkis netoli Pinv 

Groves ir nuosavų kalnų šaltinio. 
Puikūs kalnų ir slėnių reginiai. įren
gimai plaukiojimui, sportui ir poil
siui. Televizija. Vokiška virtuvė, ska
nus maistas, gaminamas iš nuosavo 
ūkio produktų. Erdvūs kambariai, 
patogios lovos, šeimyniška nuotaika, 
krikščioniška aplinkuma. Kaina nuo 
35 dol. Informacijų kreiptis: M. 
RICHTER. East Durnam. N. Y. Tel. 
Freehold 7759.

LO A N S

BUILDING OR REPA1R1NG A ROME

193-95-97 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y,

Wm. Kinclicloe. Tel, EVergreen 4-2412

PARDUODAMAS NAMAS 50x100

Telefonas: EVergreen 4-8934i 
< > 
< > 
t •

Graborius - Bdsamuofojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

ALSI) G.

Pilnai įrengtas ir tinkamas įvairiems parengimams. 
Lygiai taip pat privataus pobūdžio -subuvimams ir 
1.1. Namas trijų aukštų.

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Psbfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

PEOPLE’S wet wasd laimiky

Didžiausia skalbykla t įso je valstybėje

ATsiminimAI
RADIO VALANDOS

ISESTAD1ENIĄIS
5=30

w SŠOK a/*

JACKJSTUKA5 
ntąj ktooji’5 

1264 WHITE ST. 
UI LLSIDE,N.J

^'AN ERLYM6 3525

• > PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI 
Ijetuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
- Ii

502 GRAND ST., kampas Uakm Ava. BROOKLYN, N. Y.

EVergreen 8-9770'

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

TeL EV 4-9672 Namų tel. EV. 4-1912

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.L

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8656 85tb Street, Woot»mven 21, N. T.
Tel. VIrginia 7-1896

Skalbimas, prosinimas pagal pareikalavimų. 
Mūsų specialybė — sterilizuotų vystyklu 

pristatymas į namus ir ligonines.
10 WALLA( E ST. MAN(TIESI EB, N. Ii.

Tel. I-II22

A v

T ME 1MONEY } "ith
W0RK J /Z

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymų. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OTL Bl’RNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tei. 2608
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DARBININKAS

Amerikos Baisas
itą sekmadif :.. 1 ransliav 

Lietuvą Alto pirm. Leonardo 
Šimuėi > kalbą. : asakytą AL- 
RK Susivienijimo 58-to seimo

' : štamt banki t< 
StaTler viešbutyje liepos 1 d.

Angelų Karalienės parapijos 
piknike, liepos 20 d.. Klas- 
Čiaus : a: /e. Maspethe. bus 
.ima laimėti gražių dovanų Iš 
t iso bus 8 dov< s 5 Jei. su
moje. 4'K) dol. laimė*cjams ir 
100 dol. laimingų bilietų par
davėjams. Laimi ojams pas
kirta S2 1 ,5 . ■. ■
Laimingų bilietų platintojams
— S5 25 15 ii u po 5.

I.. Rašytoju Dr-jos Vaklyba, 
niai išs.... tinėjusi r šį t -

n s < nkf tas. prašo ko grei
čiausiai jas užpildživ- 2r..žirni.

gelis rašyt i spė inke- 
s asiųsti iš I i ?tų Ana ik s.

Australijos. Europos, o žymi 
dalis gyvenančių JAV to at.:k- 
ti • ■ ■ risii engia. V’aldv i lai ai 
prašo kolegas būti uolesn 
anketas grąžinti ne v' ’au lie
pos 10 d.

Nykstantiems i KaaaJų 
specialių leidimų nereikia. Tik 

s i’im turėti imig
ranto j JAV kortelę su f< tog-

- .. irm si IS TA V ' .
aeč-io dokumentus.

I)r. Kęstutis Valiūnas 
žmona liepos 2 d. išskrido . 

Europą. Pirmiausi i sustos 
Londone iš ten vv k Š’ 
riją, kur susitiks - i it kingais
- ropos žm nėmis ir ta 
vairiais prekvbos reikalais. Sa 
vo kelionėje aolankvs išvedi ą. 
Šveicariją, Prai rūzi į, V kicti- 
ją. Olandija. Belg-ja. Italių. 
Daniją ir gal Ispaniją Kelionė
je - s ai tns mėnesii s

Kun. dr. J. Vaišnora. MIC. 
\ okietijoje buvęs Ap Sosto de- 
legatūros lietuviams kancleris, 
paskui ilgesni laiką gyvenęs 
Romoje, birželio 30 d. atplaukė 
i JAV. Aplankęs Marijonų ko
legiją Thomson. Conn.. liepos 
1 d. kartu su kun. prof. St. 

la dalyvavo LRKSA seimo, ta 
proga aplankė “Darbininko' 
redakciją ir TT Pranciškonų 
vienuolyną.

LRKSA Seimo proga
■'Darbininko” redakcija ap

lankė daug svečių. Jų tarpe 
Dr. Adolfas Darnusis, L. šimu
tis. prel. P. Juras, kun. V. 
Bagdanavičius. kun. P. Cinikas. 
J Girganavičius. prof. K. Pak
štas ir daugelis kitų.

Dail. Adomas Galdikas, ne 
-eniai atvykęs iš Prancūzijos, 
dabar gyvenas pas P. Lapienę 
Stony Brook. Dailininkas nori 
įsikurti Nevv Yorke ar jo apy
linkėse.

Vaclovas ir Birutė Karmazi
nai liepos 4 d. atšventė savo 
dešimties metų vedybinio gy
venimo sukaktį.

"Lietuvos Atsiminimu” Radio Valandėlė
liet, radio ir kultūrinei veiklai palaikyti ir tobulinti

šiais metais taip pat ruošia

III DIDELIUS LIET. RADIO PIKNIKUS
s. kmad.. LIEPOS (Jtilv) 13 d.. 1952 

IR '
SeknuuL. Rl GSRJO (Sept.) 7 <1.. 1952

LITUI ANIAN LIBERTY PARKE
340 MIK HELI. ANTINI E LINDEN, NEW JERSEY

Piknikų pradžia 1:00 vai. p.p. Programų — 5:00 vai.

PROGRAMI OSE: Lietuviškos dainos, tautiniai šokiai. “Miss Lithuania” kontestas, kara- 
> šeimos rinkimas, bendras dainavimas, išfaimėjimai. įvairenybės: šokiai.

grojant “Mel-Chords” orkestrui. t

Bilietas 75 c., įskaitant taksus. Visi esate kviečiami. Piknikai įvyks nežiūrint blogo oro.

LIETI Alį DIENA
Tėvų Pranciškonų sureng.a 

liepas 4 d. "Darbininko” nau
dai. praėjo dideliu pasisekimu 
Susirinko per tūkstantį "Dar
bininko” ir lietuvių katalikiš
kosios spaudos bičiulių. Dau
guma katalikiškųjų Didžiojo 
Nevv Yorko lietuvių organiza- 

.. ture savo stalus. K* d 
lietus ir atūžė ir gerokai pa
šlakstė. bet parengimo nė kiek 
nesi trukdė, nes vis: spėjo su
bėgti j salę, kurioje kaip tik 
prasidėjo ; v a i r ų s laimė
jimų praneš imai. Pirmą ą pre
mijų iš tos gausybės dovanų— 

ės sklypą 7 .. vertės

Penktasis ukrainiečių
K ngr< sas įvyki ■ Nevv Yorko 

Sta ier viešbuty e lepo? 4 d. 
Kalbėtojų tarpe buvo Nuropos 
Komiteto pirmininkas edmiio- 
ias Ailan Kirk, kongresmonas 
Christian A. Hert ?r iš Massa- 
chusetts ir kiti.

Mr. Hugh Gibson.
naujai paskirtasis PICMME
< organizacija, dabar veikianti 
vietoje buvusios IRO) direkto
rius. pereitą antradienį šalpos 
organizacijų atstovų susirinki
me pasiinformavo aktualiais 
tremtinių šalpos klausimais. 
Dar šiomis dienomis jis išvyks
ta į Ženevą perimti savo parei
gų. o iš tenai vyks į Pietų A- 
meriką. kad patiriu tremtinių 
emigracijos sąlygas šiame su
sirinkime dalyvavo ir Baltas, 
kurį atstovavo reikalų vedėjas 
Petras Minkūnas.

IŠNYKO ATOSTOGŲ
Vanda ir Vyt. Zelinkevtčiai. 

uolūs Operetės choro daininin
kai, išvyko atostogų j Kenne- 
bunk Port. Me.. TT Prancičko- 
nų vasarvietę.

Dr. Stasė Kerpytė
su savo mama taip pat išvyko 
atostogų į Kennebunk Port. 
Me.. — TT Pranciškonų vasar
vietę.

Vy t. A igustinas, fotografas, 
atostogom išvyko į Mainą, kur 
ilgesniam laikui sustos Kenne
bunk Port. Me. Kelionėje foto
grafuose Maino gamtos moty
vus.

Dail. Pranas Lapė t iip pat 
atostogom pasirinko Mainą. 
Atostogaudamas meškerios ir 
pieš gamtovaizdžius
Tėvas Vikt. Gidžiūnas, OFM., 
Brooklyno liet, pranciškonų 
vienuolyno viršininkas, liepos 
3 d. išvyko atostogų į Kenne
bunk Port. Me. vienuoiyną

A. i A.
MIRK

Madas Gulbinas, 68 metų 
amž. gyv. Scranton. Pa Liko 
nuliūdusi žmona ir keturi vai
kai. Sūnus Kazimieras yra 
pranciškonų vienuolis broliu
kas ir dirba Brooklyne TT 
Pranciškonų spaustuvėje.

Likusiai velionies šeimai 
reiškiama gili užuojauta.

AMERIKOS UKTtfVMl LAlKRAtTIS 
«^^»»>- * r j u n g ( s

U5 OKM) MOEMą ■ UOUI ŽMU
MD 8uSHWiV» AVENUE. BROOKLYN n. N£W VOAA

laimėjo Pranas Ambrazas is 
Clevelando. Ohio. 2-rą premiją 
laimėjo Agnė Kundrotas iš 
Brooklyno. 3 — Z. Pupius iš 
Brooklyno. 4 — J. P u kaitė iš 
Great Neck. 5— A. Aitclies iš 
Granville. 6 — V. Romazas, 7
— J. Sescila. B — B. V. Ged
vilienė. 9 — B. Moteikaitis. 10
— A. Kazlauskas. 11 — Cti. 
Schultz. 12 — S. Larose. 13— 
N. Daniels. 14—A. Sthpaku.c ir 
15 — D. AV. Reed.

Studentų Išvažiavimas
Liepos 20 d. Nevv Yorko stu

dentai rengia išvyką laivu į 
I.ndian Point. Studentai ir vi
sas jaunimas kviečiamas išvy
koj dalyvauti. Norintieji vykti 
galimai greičiau užsiregistruo
ja pas valdybos narius (Ošla- 
pas. Kudžma. Kezys) arba 
skambina telefonu vakarais, 
GL 5-6037. Bilieto kaina į abu 
galus $2. Anksčiau užsisakiu
sieji. gauna 50 centų nuolaidą.

Greatneeko lietuviai 
pereitą savaitę Ba!fo centrui 
prisiuntė 70 dol. ir 70 svarų 
drabužių.

Balto 100 skyrius centru' į- 
teikė 157 dol. nario mokesčio ir 
aukų.

P. ir K. Jukniai,
pereitą savaitę susilaukė duk
relės, kuri pakrikštyta Danu
tės vardu. Petras Juknys via 
uclus lietuviškosios spaudos 
bendradarbis.

Jurgis N edegys,
gyvai besireiš'kas Brooklyno 
lietuvių muzikinėje veikloje, 
birželio 30 d. baigė Nevv York 
University kompoziciją. Atei
nančiais mokslo metais jis ke- 
ina studijas tęsti kitoje kurio

je nors srityje.
Antanas Andriuškevičius, 

lietuvis laikrodininkas, 485 
Grand St.. paskutiniu nWu 
brooklyniečių susidomėjimo 
centre, nes savo vitrinoje išsta
tė labai įdomų laikrodi. Tai 
vadinamas “Atmos” laikrodis, 
kuris eina oro spaudimo vei
kiamas. Jo nereikia užsukti. 
Nors laikrodžio kaina ir neže- 
ma. bet tuojau pat atsirado ke
letas pirkėjų.

Inž. A. Mačiūnas 
birželio 21 d. savo skyriaus 

lietuviams inžinieriams, dir
bantiems Corbett Thingh kom
panijoje. suruošė jaukų pobū
vį savo rezidencijoje. Hicks- 
ville. Ievitovvn. Jis ne tik glo
boja ir padeda lietuviams įsi
taisyti darbe, bet ir mielai ben
drauja su jais už tarnybos ri
bų. Mačiūnų sodyba savo įren
gimu ir sutvarkymu primena 
lietuvišką. Prie namo pasodin
tas berželis ir pušaitė, kamba
rius puošia modernūs paveiks
lai jų sūnaus Jurgio, kuris yra 
baigęs architektūrą ir dabar 
studijuoja meną. Duktė Nijolė, 
šiuo metu dainavimo besimo
kanti pas garsią čekę daininin
kę. svečiams nuotaikingai pa
dainavo.

ALGIRDAS BRAZIS VADOVAUS 
NEW YORKO BALFo VAJUI

Nevv York — Nevv Yorke 
birželio 25 d. buvo karšta! Gat
vėse smala virė! Oficialusis 
meteorologijos biuras skelbė 96 
laipsnius. Bet saulėje... parkuo
se ir gatvėse karštis viršijo 135 
Pagal metereologijos biurą 
6:30 vai. vakare buvo karš
čiausia. Bet 7:30 tas karštis 
panaudotas entuziazmui, ener
gijai ir pats įkaitis, kaip ato
minė bomba, panaudotas Balio 
Apskrities sušauktam draugijų 
ir veikėjų susirinkimui — nu
tarti Balfo vajaus dideliems 
darbams, organizuoti rudens 
vajų visame Didžiajame Nevv 
Yorke!

23 draugijų atstovai ir pa
vieniai nutarė 1952 m. Balio 
vajų Nevv Yorke pravesti nuo 
spalio 26 iki lapkričio 9 d. Tam 
vaju: pravesti komiteto pirmi
ninku nutarė kviesti Metropo
litan Operos dainininką Algir
dą Brazį, kuris šioms parei
goms mielai sutiko.

Pasipila sumanymai, siūly
mai, pageidavimai, planai.

Pereitų metų vajaus pinn. 
Adv. Pranas Aleksis sako: 
“Tokiam žymiam visuomeni
ninkui ir dainininkui kaip Al 
Brazis, perduosiu pareigas di
džiausiu malonumu ir pasižadu 
jam talkininkauti, kad jam pa
vyktų pralenkti mūsų pereitųjų 
metų pasiektus rezultatus.”

Kiti priduria: "Al Brazis, bu
vęs chic^gietis, Amerikoje gi
męs. sielojasi tremtinių vargais 
ir dabar įsikinko į sunkų Balfo 
šalpos darbą!”

Renkami kiti komiteto vajui 
pravesti nariai. Vicepirminin
ku išrenkamas jaunosios kar
tos atstovas kun. Antans Rač
kauskas. buvęs tremtinys, at- 
stcvauąs didžiausią Brooklyno 

lietuvių parapiją. Apreiškimo 
ir jos kleboną kun. Norbertą 
Pakalnį, nenuilstamą Balfo rė
mėją ir palaikytoją, kurio ribo
se Balfo centras yra.

Antruoju vicepirmininku iš
rinktas Povilas P. Kubilius, 
Balfo Maspetho skyriaus pir
mininkas, nenuilstamas veikė
jas veik visose Maspetho drau
gijose. tremtiniams dešimtimis 
garantijas rašęs ir Ba’.fui paš
ventęs daug darbo. Jis tik pa
reiškė susirūpinęs, ar beliks 
jam laiko savo darbams at
likti.

Iždininku išrinktas Leopol
das Dymša, CARE organizaci
jos štabo narys, Yonkers. N. Y.

Jugiečiams piknikas 
nepavyko

Šv. Jurgio draugija birželio 
28 d. ruošė pikniką Klasčiau.-, 
parket. bet atsilankė labai ma
žai žmonių. Daugelis vis abejo
jo ar šv. Jurgio draugija links
ta į komunistus, bet kai savo 
pikniką pradėjo “Laisvėje” re
klamuoti, tada paaiškėjo, kad 
visgi draugija turi ir “Laisvė
je” draugų ir daugelis susilaikė 
nuo dalyvavimo piknike.

M. R.

ALKOS DARBININKU
Po S2.00: W. Kaškonas. Cla- 

remont. N. H., M. Kurtinaitis, 
Cle Elum. AVash.

Po 81.00: Mrs. M. Baltrušai
tis. Bridgeport, Conn., Mrs. K. 
Navickienė, New Britam. 
Conn.. Mrs. P. AVarner. Ecorse 
29, Mic-h . F. Blauzdys, Det- 
roti, Mich.. K. S. Pariauka, 
Grand Rapids, iMch., Mrs. O. 
Bernatavičienė, Albany, N. Y., 
J. F. Daugėla, Cleveland, Ohio, 
Mrs. Mary Aponas, B. Mulevi
čius. J. Balčiūnas, E. Jasiūnas, 
Chicago, III., Mrs. Anna Lau- 
rv. Elmhurst, Pa., K. Bundza, 
W. Adamskis, AA’orcester, 
Mass., Mrs M. Gauba, P. Fa- 
ras, Norvvood, Mass., M. Palu- 
kevich. So. Boston, Mass.

Reikalingas vargonininkas.
Kreiptis ■ Riiht/ gev. Msgr. I. 
Kelmelis,’ 207 Adams St., Ne- 
wark, N. J.

Balfo skyriaus pirmininkas, 
buvęs NCWC atstovas Vokie
tijoj.

Užleisdamas Vajaus Komite
to iždininko pareigas, kurias 
per du melu išeilės rūpestingai 
ėj'o, Vaclovas Alksninis pasi
džiaugė, kad iždininkystę turi 
garbės perleisti tokiam garbin
gam tremtinių draugui ir paty
rusiam veikėjui.

Finansų sekretore išrinkta 
Ona Valaitienė, Balfo 83 sky
riaus Brooklyno pirmininkė, 
Moterų Vienybės pirmininkė, 
ilgus metus šalpos darbe dirbu
si, pasitikusi veik kiekvieną 
tremtinių laivą.

Sekretore išrinkta Salomėja 
Narkeliūnaitė, laikraštininke, 
uoli tremtinių reikalų gynėja 
ir darbuotoja.

Prie valdybos numatyta eilė 
komisijų, į kurias įeis įvairių 
organiazcijų atstovai.

Kai kurių draugijų atstovai 
telefonavo. kad dėl balsaus 
karščio į šį susirinkimą negalė
sią atvykti, bet pažadėjo talką 
ir prašė skaityti darbuotojų ei
lėse.
Taip, karščiausioj dienoj Nevv 

Yorko istorijoj, birželio 25 nu
tarti karšti nutarimai, per va
sarą bus stiprinami, o orams 
atvėstant. rudenį, nuo spalio 26 
iki lapkričio 9 d. Balfo vajų 
pravesti dideliu pasisekimu. 
Visi Didžojo New Yorko lietu
viai kviečiami šiam didžiuliam 
darbui ruoštis ir pagelbėti Bal
fo vajui pasisekti

Susirinkimą sušaukė BALF 
Nevv Yorko apskrities pirm. 
Jonas Brundza, kuris visiems 
dalyviams nuoširdžiai padėko
jo už gražius nutarimus ir tal
ką. Susirinkime buvo daug 
Jonų, Petrų, Povilų, Vladų ir 
kitais vardais krikštytų, kurie 
nusitarė dabar jų vardines mi
nint, vietoj baliavot. dalį skirti 
BALFui, kad vajus pasisektų.

STONY BROOK, N. Y.

Joninių laužas tremtiniams 
šelpti

Balfo 120-tas skyrius šešta
dienį. birželio 28 d., Pr. Lapie
nės vasarnamy surengė vaka
rą. Vakaran susirinko ne tik 
lietuviai iš artimos apylinkės, 
bet ir iš Nevv Yorko.

Pradėdamas programą, mu
zikas A. Kačanauskas priminė 
birželyje Lietuvą ištikusias 
tragedijas — krašto okupavi
mą ir trėmimus. Balfo direkto
rius J. Valaitis pabrėžė, kad 
Europoje dar yra likę apie 10.- 
000 lietuvių tremtinių, kuriems 
labai reikia paramos. Susirin
kusieji tam tikslui sudėjo 8100.

Keletą dainų padainavo so
listė Rožė Mainelytė, akompa
nuojant Nelei Lapytei.

Tolimesnė programa vyko 
prie laužo miške. Tautinių šo
kių šokėjai iš Brooklyno, vado
vaujami J. Matulaitienės, šo
kiais, deklamacijomis ir daino
mis pavaizdavo lietuviškas Jo
nines. Visus sužavėjo Ona Bub- 
nienė, padeklamuodama savo 
pačias patriotinę kūrybą.

Balfo 120-tam skyriui vado
vauja B. Čeponis — pirm, ir 
Pr. Lapienė — sekretorė.

— Pereitą sekmadienį Pr. 
Lapienės vasarnamin atsilankė 
pianistas Vytautas Bacevičius 
ir čia atostogaujantiems sutei
kė malonią staigmeną, paskam
bindamas kūrinių iš naujam 
koncertui Carnegie Hali ruo
šiamos programos. Su pianistu 
vasarnamy lankėsi lietuviai 
dailininkai Charles ir Aleksan
dra Merker'iai.

Vasarnamy šiuo metu ato
stogauja dail. Ad. Galdikas su 
žmona, dail. V. K. Jonyno šei
ma, J. Tysliava su žmona ir 
sūnum. Vyt. Gedgaudas. J. Sa- 
vaitis, I. Kazakauskaitė, D. 
Savickaitė. Ž. Novickytė, D. 
Brazdžionis ir p. Koppath su 
žmona. Pereitą savaitgalį čia 
lankėsi prof. K. Pakštas.

— J. Sv.

Du seni draugai: kardinolas Spelln’.anas ir Averell Harriman btėiu- 
iiškai kalbasi per pietus, kuriuos surengė Alfred E. Smith MernoriaI 
Foundation Vtaldorf Astorijos viešlmtyje Xew Xorke. Karti. Spell- 
manas ir A. Harriman yra seni bičiuliai, daug kartu liendradarbiavo 
įvairiuose kataliku, tautiniuose ir tarptautiniuose reikaluose.

šv. Petro ir Povilo draugijai
50 metų

So. Bostono lietuvių šv. Pe
ro ir Povilo draugija b:už 4io 2J 
d. paminėjo savo 50 metui su
kaktį. Tos draugijos vėliavoje 
įrašyta, kad ji įsteigta 1962 
m. birželio 8 d. Iš steigėjų yra 
dar du gyvi, tai Povilas Mika
lauskas ir Rapolas Morkevi- 
čius. Anksčiau draugija yr t tu
rėjusi keletą šimtų narių. Ser
gantiems nariams draugija mo
ko po 7 dcl. j savaitę, o pomir
tinės išmoka 200 dol. Įvairio
mis progomis draugija yra iš
mokėjusi aukų visokioms ge
riems tikslams. Draugijai ir 
toliau linkime sėkmingo darbo.

Arkivyskupas Cushing j 
Australiją

Kitais metais Tarpt. Eucha
ristinis kongresas įvyks Sidnė
jaus mieste. Australijoje. Vie
nu iš pagrindinių kalbėtojų nu
matytas Bostono arkivyskupas 
R. J. Cushing. Tais reikalais 
Bostone buvo sustojęs kardino
las Gilroy.

Įšventino 30 jėzuitų
Birželio 21 d. ark. Cushing 

davė kunigo šventimus 30 jė
zuitų. iš kurių 14 yra iš Nauj. 
Anglijos, o kiti iš Venezuelos. 
Maltos, Britų Vak. Indijos.
Čiurlionio ansamblio klausimas 
bostoniškių iš naujo judinamas. 
Norima jį atkviesti į Bostoną. 
Tą klausimą savo posėdyje 
svarstys Am. Liet. Bendr. P.os 
tono skyr. valdyba.

Dever gubematorin 
suvažiavime

Texas valstybėje. Huston 
mieste, įvyko visų valstybių 
gubernatorių suvažiavim e •. 
Mass. valst. gubernatorius De 
ver, kuris dabar yra \ i< nas 
pačių žymiųjų demokratu va 
dų, išnaudojo tą progą suaį tin
ti šiauriečių ir pietiečių demo
kratų pažiūras ir išeiti )>en;Įr į 
programa į rinkimus.

Republikonai sustatė 
kandidatus

VVorcester įvykęs Massachu- 
setts valst. renusblikonų suva
žiavimas birželio 28 d. su<t ‘ 
kandidatus j politines vietas. I 
Jungt. Valstybių senatorius pe 
statytas Henry Cabot Lod^e 
jr.. dabartinis senatorius ir vy 
riausias kampanijos vedėjas 
visose Jungt. Am. Valstybėse

už gen. Eisenhovverio kandida- 
tūrą į prezidentus.

J gubei intorius kandidatu 
išs'atylas Christian A. Herter, 
kongreso narys ir Mass. valst. 
kampanijos už Elsenohvverį ve
dėjas. Jis turės rinkimuose ko
vėti su demokratų kandidatu 
dabartiniu gubernatoriumi 
Paul A. Dever.

Herter rimtu konkurentu 
buvo valstybės senatorius 
Sumner G. AVhitier. kuris išsta
tytas kandidatu į guliern. pa 
df-jėjus.

Radio žinios

Lietuvių Radio Korp. rengia 
linksmą metinį pikniką, kuris į- 
vyks sekmadieni liepos-Julv 13 
d., puikiam Brockton Fair 
Grounds. Brocktone.

Kaip ir kas metą pikniko 
programa bus įdomi ir įvairi, 
šiemet dalyvaus AVorcesterio 
Tremtinių Meno Mėgėjų Choras 
vadovaujamas R. Juozaičio: 
dainuos mylimas dainininkas 
Jonas Tamulionis iš Nashua, 

N. H.. Bernardas Koritis paruo
šė žavią $250,000 vertės pui
kiausių. brangiausių I. J. Fox 
Amerikos didžiausios kailių 
krautuvės Kailių Parodą; bus 
renkama metinė gražuolė “Miss 
Lithuania of Mass.”: gros pui
kus Falcons Radio orkestras: 
bus įvairių laimėjimų ir įžan
gos dovanų.

Rengėjai kviečia visus į šį 
puikų, šios vasaros didžiausią 
ir įdomiausią pikniką. Brock
ton Fair Grounds, Brocktone, 
sekmadienį, liepos-July 13 d.

Steponas ir Aalentina Minkai

Lietuviškoji Enciklopedija 
atgaiv narna Amerikoje. Ji būtų 
mūsų tremtyje praleisto laiko 
vertingiausias įnašas į mūsų 
Tėvynės kultūrinį lobyną ir ta 
Tėvynei dovana mums dvigu
bai naudinga: ir Tėvynėn par
keliavus ir emigracijoje tebe
sant.

Kadangi šis darbas yra visų 
lietuvių reikalas, tai svarbu, 
kad susidarytų galimybės jį į- 
vykdyti. Todėl reikalingi yra 
tos Enciklopiedijos talkininkai 
— vyrai ir moterys — atstovai 
visose lietuviškose kolonijose. 
Pagal išgales, už darbą bus at
lyginama. Dėl sąlygų ir visų 
informacijų kreiptis tuojau į 
Juozą Kapočių, 680 Bushvvick 
Avenue, Brooklyn 21, N. Y,


